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Resumo 

A montra é o primeiro contacto que qualquer cliente tem com uma loja. O seu 

contributo é cada vez mais entendido como indispensável às estratégias de marketing, 

onde é utilizada como forma de influenciar o cliente, desviando-o do seu caminho e 

estimulando-lhe o desejo à compra. 

O objectivo principal deste estudo é determinar o “Impacto da Comunicação Visual 

Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”, isto é, identificar 

as alterações verificadas no comportamento do transeunte após o impacto da observação 

da montra. 

Este estudo tem como base imagens recolhidas em Setembro de 2006, em duas lojas de 

vestuário, na Salsa  nos dias 9 e 16, e na Throttleman nos dias 9 e 30, “época de saldos” 

e “período de inicio de estação − Outono-Inverno”, primeiro e segundo dia, 

respectivamente. Localizadas na área urbana do Porto, a Salsa no centro comercial 

“Norte Shopping” e a Throttleman, na “Galeria Península”. 

Constituem o universo da amostra, os transeuntes que se movimentam em frente da 

montra das referidas lojas, entre as 10 horas e as 24 horas, período em que o comércio 

se encontra activo. As amostras totalizam 33.716 indivíduos, sendo 23.942 no caso 

Salsa e 9.774 no caso Throttleman. Os dados recolhidos foram analisados 

estatisticamente através do programa SPSS , utilizando-se as técnicas estatísticas de 

“Análise Descritiva” e de “Análise Bivariada”. 

Este estudo permite constatar a existência da influência da montra no comportamento 

do transeunte, no acto de entrar ou não na loja, não sendo indiferente o facto de a 

observação ser feita a partir de determinadas posições no corredor, estando o individuo 

parado ou em movimento. 

Verifica-se ainda o facto de não termos detectado, sistematicamente, diferenças de 

comportamento entre o período de saldos e a época de inicio de estação. 
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Abstract 

The shop-window is the first contact that any customer has with a shop. Its contribution 

is more and more understood as essential to marketing strategies, where it is used as a 

form to persuade customer, swerving it from his way and stimulating the will to buy. 

The main purpose of this study is to determine the “Impact of Visual Communication 

Conveyed by Shop-window on Passer-by’s Behaviour”, i.e., to identify the changes 

verified on passer-by’s behaviour, after the impact of the shop-window observation. 

This study is based on images collected in September of 2006, in two clothing-shops, 

Salsa in the days 9 and 16, and Throttleman in the days 9 and 30, “sales epoch” and 

“period of the season beginning – Autumn – Winter”, first and second day respectively. 

They are placed in Oporto’s urban area, Salsa in the shopping center “Norte Shopping” 

and Throttleman in “Galeria Península”.  

Passers - by who move in front of the shop-window, from the afore-mentioned shops 

between 10 hours and 24 hours, period in which trade is active, compose the universe of 

the sample. Samples totalize 33.716 individuals, being 23.942 in the case of Salsa and 

9.774 in the case of Throttleman. Collected data were statistically analysed through the 

SPSS programme, by means of the statistics techniques of “Descriptive Analysis” and 

“Bivariate Analysis”. 

This study allows us to realize the existence of shop-window influence on Passer - by’s 

behaviour, in the act, of entering or not into the shop, not being indifferent to the fact of 

observation being made from certain positions in the corridor, with the individual 

stopped or in motion.  

It is, also verified the fact that we have not, systematically, detected differences of 

behaviour among sales period and period of the season beginning. 
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 “… Um comerciante, qualquer que seja, não é mais que um servidor do público, ou de 

um público; e recebe uma paga, a que chama o seu “lucro”, pela prestação desse 

serviço. Ora toda a gente que serve deve, parece-nos, buscar agradar a quem serve. Para 

isso é preciso estudar a quem se serve − mas estudá-lo sem preconceitos nem 

antecipações; partindo, não do princípio de que os outros pensam como nós, ou devem 

pensar como nós − porque em geral não pensam como nós − mas do princípio de que, se 

queremos servir aos outros (para lucrar com isso ou não), nós é que devemos pensar 

como eles: o que temos que ver é como é que eles efectivamente pensam, e não como é 

que nos seria agradável ou conveniente que eles pensassem.” 

“Nada revela mais uma incapacidade fundamental para o exercício do comércio que o 

hábito de concluir o que os outros querem sem estudar os outros, fechando-nos no 

gabinete da nossa própria cabeça, e esquecendo que os olhos e os ouvidos − os sentidos, 

enfim − é que fornecem os elementos que o nosso cérebro há de elaborar, para com essa 

elaboração formar a nossa experiência.” 

 A Essência do Comércio 

 “Revista de Comércio e Contabilidade” − (1926) 
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1.1 – Âmbito e objectivos 

O objectivo central desta Dissertação é o estudo do “Impacto da Comunicação Visual 

Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”, ou seja, o estudo 

das alterações de comportamento, verificadas nos indivíduos após o impacto da 

observação da montra. 

Uma montra vazia, desprovida de sentimentos, não passa de um aquário vazio sem 

significado. Assim, este estudo pretende: 

Caracterizar os comportamentos provocados pela montra, entendida como fonte de 

estímulos. Ela, cria a curiosidade em a observar fazendo com que o transeunte se desvie 

do seu percurso normal e, a vontade de querer saber mais sobre os produtos que ela 

expõe, a ponto de se sentir impelido a entrar no espaço de venda, provocando-lhe essa 

mesma curiosidade desejo de compra ou não. 

Observar as respostas a esses mesmos estímulos. Queremos estudar os tipos de 

alterações que eles provocam no observador da montra. Alterações no sentido da 

marcha que, fazem o transeunte desviar-se da posição em que se move, fazendo-o 

deslocar-se até à montra ou até mesmo levando-o a entrar no ponto de venda, 

provocando-lhe por vezes o consumo. 

Os estímulos referidos e em estudo são: a montra, o vestuário; as cores; a luz, a marca e 

os preços. Assim: 

• A montra como forma de manipular o observador e leva-lo à compra 

(Demetresco, 2000); 

• Porque a montra “vende” um produto, que no caso em estudo é o vestuário, 

enquanto roupa e moda. Temos o vestuário como estimulante à compro por 

motivos de ornamentação, comunicação e protecção (Eco, 1989); 

• As cores enquanto elemento estimulador da observação, do desejo de 

preferência pelo produto ou, indutor de bem-estar no ponto de venda, tornando o 

ambiente agradável, fazendo com que a compra seja ainda mais agradável 

(Farina, 1975; Golding, 1997); 
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• A luz como elemento influenciador quer na qualidade do estímulo enviado, quer 

na qualidade da compra. A iluminação pode influenciar a imagem percebida da 

loja e o processo de análise e manuseamento dos produtos pelo cliente (Baker et 

al, 1992; Areni e Kim, 1994), (Net1); 

• A marca, agente de referência e influência na decisão de compra (Aaker, 1998); 

• Os preços são diferentes nos dois períodos em estudo. No primeiro período 

época de saldos e por isso venda de roupa fora de moda, consequentemente 

preços mais baixos quando comparados com os do segundo período que são de 

início de estação e, por isso mesmo inicio de um período de nova moda. O nível 

de preços afecta directamente a atracção do consumidor (Parente, 2000). 

Enquanto uns consumidores compram sem dar demasiada importância ao preço, 

outros vêem no preço o principal factor de decisão (Zeithaml, 1982; Wakefield e 

Inman, 1993). O facto de existirem dois períodos com preços distintos pode ser 

motivo de preferência por compras em época de saldos ou em período de inicio 

de estação. 

Faremos ainda referencia neste trabalho, ao modo como o indivíduo recebe e percebe os 

estímulos em termos cognitivos. Ou seja, tentamos explicar de forma simples o 

complexo processo de “processamento de informação” por parte do consumidor. Assim: 

− De entre os vários modelos propostos pela literatura especializada, que  parecem 

reunir maior consenso entre os especialistas e ser os mais apropriados à 

explicação da temática que agora se inicia, escolhemos os seguintes modelos: 

O “Modelo simplificado do processamento de informação” pelo consumidor 

(Bettman, 1979). Onde se pretende mostrar os factores que influenciam o 

processamento de informação: percepção, nível de envolvimento do consumidor 

e memória; 

                                                 
1 http://www.gelighting.com/na/business_lighting/education_resources/learn_about_light/color_lamp.htm 
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O “Modelo de memória de armazenamento múltiplo”, composto por três 

diferentes tipos de sistemas de armazenamento da memória, memória sensorial, 

memória temporária e memória permanente (Bettman, 1979). 

− Como suporte a estes modelos são ainda introduzidas explicações a conceitos 

que se julgam relevantes na abordagem do tema. São eles: processamento de 

informação, percepção, atenção e memória. 

No final da presente Dissertação de Mestrado pretendemos obter respostas a perguntas 

como: 

− Qual a relação entre a entrada na loja e a deslocação do transeunte no corredor, 

quando vem da direita ou da esquerda? 

− Qual a relação entre a entrada na loja e a deslocação do transeunte no corredor, 

quando se desloca pelo interior do corredor junto da montra ou quando se 

desloca pelo exterior do corredor no lado oposto da montra? 

− Qual a relação entre a entrada na loja e a observação da montra, quando o 

transeunte faz um “ataque natural”2 ou um “ataque de aproximação”3? 

− Qual a relação entre a entrada na loja e a observação da montra, quando o 

transeunte faz a observação em “movimento”, ou “quieto”? 

− Qual a relação entre a entrada na loja e a observação da montra, quando o 

transeunte assume em frente desta uma posição de “fixo à esquerda”, “fixo ao 

centro”, “fixo à direita” ou combinações” (das anteriores)? 

− Qual a relação entre a entrada na loja e a observação da montra, quando o 

transeunte “varre”4 ou “foca”5? 

− Qual a relação entre o tempo médio de permanência na loja e as compras? 

                                                 
2 Entenda-se por: “Ataque Natural” – o individuo não se desvia da posição que leva para observar a 
montra. 
3 Entenda-se por: “Ataque de Aproximação” – o individuo desviando-se da posição que leva, desloca-se 
p/ a montra, para a observar. 
4 Entenda-se por: “varrer” – olhar para a montra no seu todo. O contrário de olhar para um único ponto. 
5 Entenda-se por: “focar” – olhar para uma determina posição da montra. 
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As respostas a estas e outras perguntas permitirão ao gestor compreender melhor o 

comportamento do cliente levando-o a interagir de forma mais directa e, a perceber o 

seu negócio segundo os gostos e interesses do cliente.  

Porque este estudo é feito com base apenas em registos gravados sem qualquer outro 

apoio complementar com recurso a entrevistas, que nos permitiria identificar qual dos 

estímulos referidos provocou determinada resposta no transeunte, não será possível 

apresentar uma relação directa causa e efeito, mas um estudo descritivo das causas e dos 

efeitos observados. 

A importância e a actualidade do estudo da montra estão patentes no artigo retirado do 

Jornal Noticias (2007) cujo título é “Montras mais atractivas para seduzir os clientes” 

onde a APCM (Associação Portuguesa de Comércio Mobiliário) reconhece “… a 

dificuldade que representa para os lojistas a constante alteração da montra, de modo a 

fazer a rotatividade das peças de mobiliário existentes na loja. Por serem 

maioritariamente objectos de grandes dimensões, os comerciantes acabam por manter 

a mesma montra durante algumas semanas, o que põe por terra esse princípio da 

rotatividade….A entidade associativa disponibiliza aos seus associados um novo 

serviço: o da reestruturação dos espaços comerciais.” 

O estudo da montra é um problema de hoje. 

 

1.2 – Enquadramento 

Na prossecução dos objectivos do marketing sobressai como instrumento dos seus 

desígnios o merchandising. 

Sendo merchandising o conjunto de actividades de marketing e comunicação destinadas 

a identificar, controlar, ambientar e promover marcas, produtos e serviços no PDV 

(Ponto De Venda) (Costa e Crescitelli, 2005), tem na Montra a sua forma de expoente 

máximo de comunicação. 
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“A montra é o primeiro contacto que qualquer cliente tem com uma loja: é esta que, de 

forma necessariamente sintética, acaba por dar os elementos para que se faça a primeira 

apreciação da loja. Em poucos segundos, o cliente toma a decisão de entrar ou não no 

espaço comercial. Desta forma, a montra tem de ser muito mais que atractiva. Tem de 

despertar interesse e curiosidade e fazer com que o cliente se sinta à vontade para 

entrar e descobrir o espaço e as restantes propostas ao nível de ambiente e de serviços” 

(Jornal Noticias, 2007) 

Segundo Morgado e Gonçalves (1997) 65%, Mendes (1998) 64,8% e Blessa (2001) 

85% das decisões de compra verificam-se dentro do PVD (Ponto De Venda), 70% das 

compras são realizadas após o impacto de uma montra (Demetresco apud Pinto, 2004)  

e 55% das decisões de compra não são planeadas (compras por impulso) (Robles, 

2007). Para que a compra se verifique é necessário que a montra cumpra o seu papel, 

que para Demetresco (2000) é o de “manipular” o observador e levá-lo à compra. 

O estudo da montra é um imperativo pois “A montra é o cartão-de-visita do 

comerciante” (Castro e Bercebal, 2002). 

 

1.3 – Estrutura da Dissertação 

Este estudo divide-se em quatro partes: 

− na primeira parte será feito o enquadramento teórico do problema, nomeadamente a 

perspectiva adoptada de análise do “Impacto da Comunicação Visual Veiculada Pela 

Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”, nos termos do qual o “estimulo” 

em estudo irá ditar uma série de comportamentos por parte dos transeunte; será feita a 

revisão da literatura dos principais estímulos comportamentais e do tipo de 

comunicação; 

− na segunda parte relativo à “Metodologia” será descrito o processo de investigação 

utilizado, nomeadamente os procedimentos relativos à definição da amostra, à escolha 
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das variáveis e as técnicas de análise estatística aplicadas ao estudo dos dados empíricos 

recolhidos; 

− na terceira parte “Resultados”, serão apresentados os resultados obtidos no trabalho de 

campo realizado no mês de Setembro de 2006 (nos dias 9-16 e 9-30). 

− na quarta parte serão apresentadas as conclusões desta Dissertação, e será apresentado 

um conjunto de sugestões para futuros trabalhos, tendo em conta as limitações 

identificadas neste estudo, visto que esta Dissertação é assumidamente “exploratória” 

no estudo desta problemática. 
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2.1 – Enquadramento do trabalho 

O trabalho que aqui nos propomos apresentar, tem por objectivo o estudo do “Impacto 

da Comunicação Visual Veiculada Pela Montra da Loja no Comportamento do 

Transeunte”, isto é, identificar as alterações verificadas no comportamento do 

transeunte após o impacto da observação da montra. No entanto, a montra por si só 

nada representa e para que esta tenha significado torna-se necessário enquadra-la no seu 

“habitat natural”. 

Como Castro e Bercebal (2002) referem “A montra é o cartão-de-visita do 

comerciante.” p.24. A montra enquanto mostra o produto embrulhado numa certa 

“áurea”, tenta atrair o potencial comprador para um ambiente que se quer de magia e 

leva-lo à compra. O local onde todo esse “encantamento” se verifica, denomina-se de 

PDV6 (Ponto de Venda). 

É dentro do PDV (Ponto De Venda) que segundo Blessa (2001) 85% das decisões de 

compra se verificam, sendo que 55% das decisões de compra não são planeadas 

(compras por impulso) (Robles, 2007). De referir ainda que os consumidores compram 

15% a 20% mais quando as lojas são estimulantes para a compra (Morgado e 

Gonçalves, 1997). É através do layout7 que o consumidor toma consciência do ambiente 

da loja, a consciência que o vendedor quer fazer passar. “O layout é essencial para 

orientar o consumidor, tornar a loja atraente e funcional de forma a estimular as 

vendas” (Catalão, 1994:19) 

A montra vende um produto que, tem um preço e pode ter ou não uma marca. No caso 

da “nossa” montra, a montra em estudo, vende vestuário. Porque as imagens recolhidas 

para o estudo se reportam a dois dias diferentes, onde, no primeiro dia a roupa se 

encontra em saldo e no segundo temos roupa de inicio de estação, temos 

necessariamente preços diferentes provocando estes também motivações de compra 

diferentes. Ao falarmos de vestuário vendido em períodos diferentes, fim e inicio de 

                                                 
6 O PDV (Ponto De Venda) é o momento ideal para comunicar com os consumidores pois é nesse 
momento que muitas decisões sobre escolha de produto e de marca são tomadas (Shimp, 2002); 
7 O “layout de varejo é a organização interior de mobiliário e equipamentos, iluminação, pontos de 
montras e displays e disposição de mercadorias dentro da loja” (Morgado e Gonçalves, 1997:106). 
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estação, estamos necessariamente a falar de moda. A moda provoca reacções diferentes 

em diferentes pessoas, levando-as também a ter atitudes diferentes perante a compra. 

Esta montra vende um produto com marca. A marca torna os produtos “mágicos” 

dando-lhe “vida” (Cooper, 1979), transformando-o numa entidade dotada de 

"personalidade" (Abrams, 1981, apud Hanby, 1999; Aaker, 1997), com as quais 

podemos estabelecer “relacionamentos” (Blackston, 1992, 1993, 1995; Fournier; 

1998), tornando o produto diferente dos demais e mais apetecido. 

Toda esta envolvência se passa, “só” porque existe luz e esta “é” também cor e cor é 

comunicação. 

Até agora falámos de estímulos. A montra, o vestuário, a marca, a moda, os preços e a 

cor, tudo isto são estímulos. “Tudo é comunicação” (Eco, 1989). No entanto estes 

estímulos só fazem sentido para o ser Humano porque ele tem uma forma própria de os 

perceber e processar permitindo-lhe reagir. A essa forma de processar os estímulos 

chamamos processo cognitivo. Só percebendo como os estímulos são processados nos 

diferentes tipos de memória sabemos como eles são percebidos pelo consumidor. 

Assim, em função do enquadramento exposto, serão estudados os pontos que julgamos 

serem os mais pertinentes na contextualização da montra e que são: 

− Comunicação; 

− Vestuário (roupa – moda) e semiótica; 

− Psicodinâmica da cor em comunicação; 

− O PDV (Ponto De Venda); 

− A Montra; 

− A Marca; 

− Os preços; 

− Processo cognitivo - processamento de informação, percepção, atenção e 

memória. 

Em termos gráficos podemos relacionar estes pontos da seguinte forma: 
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Fonte: Criado pelo Autor 
 

Fig. 1 - Enquadramento do trabalho. 

 
Como se pode observar na fig. 1, surge em primeiro lugar um rectângulo que representa 

o “Processo Cognitivo” onde tudo tem inicio, sendo através dele que temos consciência 

do mundo que nos rodeia; 

Num rectângulo concêntrico ao rectângulo, do processo cognitivo, surge o da 

“Comunicação” pois tudo é comunicação e processado através do processo cognitivo. 

Este rectângulo é inferior ao primeiro porque representa apenas uma parte da 

comunicação, aquela que diz respeito à comunicação com o consumidor; 

No rectângulo concêntrico ao da comunicação surge um que representa o PDV (Ponto 

de Venda) e simbolizando a comunicação central, a comunicação com o consumidor; 

Concêntrico ao rectângulo anterior surge um formado por outros dois mais pequenos 

resultando num rectângulo concêntrico e proporcional aos rectângulos anteriores. Esses 

“sub-rectângulos” representam os estímulos transmitidos no PDV, e são o rectângulo 

montra e o rectângulo cor:  

− O rectângulo montra é constituído pelo vestuário, preço e marca representando 

assim o produto exposto na montra e portanto vendido no PDV; 



Cap. 2 − Abordagem Teórica 

 12

− O rectângulo cor representa a outra forma de comunicação do ponto de venda. 

Referimo-nos aqui à luz porque a luz é essência da vida e é através dela, da luz, 

que os objectos têm cor permitindo-lhes assim ter forma e ser percebidos. 

 

2.2 – Comunicação 

O consumidor é bombardeado por uma infinidade de estímulos que competem pela sua 

limitada capacidade cognitiva, gerando sobrecarga de informação e originando efeitos 

indesejáveis (Engel et al, 1995). 

As pessoas estão expostas a uma enorme quantidade de estímulos diários. Uma pessoa 

pode estar diariamente exposta em média a 1.500 anúncios (Kotler, 2004). Robles 

calcula que “… o metralhar publicitário tenha mais de 2.500 impactos por pessoa e por 

dia (…) as pessoas acabam, por vezes, por não conseguir prestar a atenção devida e, 

logo, a mensagem acaba por não surtir o efeito desejado” (Robles, 2007:114) 

De acordo com Goldman (1964:145), 87% dos estímulos que chegam ao nosso cérebro 

surgem através da visão, 7% da audição, 3% do olfacto, 1,5% do tacto e 1,5% do 

paladar. Outra fonte refere que os estimulo se distribuem, 83% pela visão, 11,0% pela 

audição, 3,5% pelo olfacto, 1,5% pelo tacto e 1,0% pelo paladar (Veronis, Shler e 

Assoc. apud Blessa, 2001:30). 

 “A interpretação e os significados derivados dos estímulos resultam do processamento 

de informação. Pessoas diferentes podem atribuir significados distintos aos mesmos 

estímulos, porque a sua percepção é influenciada por suas expectativas e suas 

experiências anteriores” (Mowen e Minor, 2003:44). Já Cobra refere que “Cada 

consumidor reage de forma diferente sob estímulos iguais, isso ocorre porque cada um 

possui uma “caixa preta” diferente” (Cobra, 1997:59), “… escura e insondável” 

(Schewe e Smith, 1982:163). 

Para o semiólogo Umberto Eco o homem comunica através da emissão de sons 

articulados a que lhe atribui certos significados (“linguagem verbal”), comunica ainda 
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através de uma infinidade de outros sinais os gestos das mãos, os movimentos dos 

olhos, as inflexões de voz, o aceno de cabeça que muda de valor semântica segundo as 

zonas étnicas. Diz ainda o semiólogo que isto “tudo é comunicação” (Eco, 1989:8). 

Comunicação é “A forma de a empresa atingir as suas diferentes audiências, com o 

objectivo de as informar e influenciar” (Viana e Hortinha, 2002:377). 
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2.3 – Vestuário (Roupa − Moda) e Semiótica 

2.3.1 – Introdução 

Porque as pessoas usam roupa? 

A roupa é uma extensão da nossa pele, para guardar e distribuir o nosso próprio calor e 

energia (Mcluhan, 1964). Ela é própria do homem, já que nenhum outro animal a usa e 

é um dos primeiros indícios de uma tomada de consciência da própria nudez, de uma 

consciência de si mesmo, da sua consciência moral (Chevalier e Gheerbrant, 1991). 

Para Umberto Eco, o vestuário que serve para cobrir, para proteger do calor ou frio e 

para ocultar a nudez que a opinião pública considera vergonhosa, não supera os 

cinquenta por cento do conjunto. Os restantes cinquenta por cento são, utilizados como 

instrumento de comunicação não verbal e “vão da gravata à bainha das calças, passando 

pelas bandas do casaco e chegando até às solas dos sapatos – e isto se nos detivermos ao 

nível puramente quantitativo, sem estender a investigação aos porquês de uma cor, de 

um tecido, de uma felpa ou de umas riscas em vez de um tecido ou de uma cor 

uniforme” – “O vestuário é comunicação” (Eco, 1989:7). Assim, o vestuário serve para 

“marcar a própria presença, chamar à atenção, pôr o acento, senão a ênfase, em 

determinadas partes do nosso corpo, de notar com uma linguagem clara e muitas vezes 

mesmo codificada com precisão alguns significados, e dar a conhecer outras de maneira 

explicita mas sempre sensível, eis o objectivo principal do vestuário” (Sigurtá, 

1989:23). 

Concluímos assim que as pessoas usam roupa racionalmente por três razões, protecção, 

ornamentação e comunicação. 

 

2.3.2 – Os períodos da “moda moderna” 

A partir da segunda metade do século XIX nasce e implementa-se a moda no sentido 

moderno da palavra. Com dois períodos, decorrendo o primeiro de meados do século 

XIX até aos anos sessenta do século XX e o segundo com inicio nesta data estende-se 
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até aos nossos dias. O primeiro período que dura cerca de um século e onde nem tudo 

foi novidade, surge com um sistema de produção e de difusão até à época desconhecido 

e que se mantém com regularidade ao longo de um século. A moda que assenta numa 

organização estável, não conseguindo escapar a uma estrutura de longa duração, apesar 

dos progressos tecnológicos e das “revoluções” estilísticas ficando conhecida como a 

moda dos cem anos. No segundo período dá-se início a uma nova fase fundadora 

instituindo-se assim uma nova organização do efémero. Neste período o sistema começa 

a defender-se e a reconverter-se parcialmente (Lipovetsky, 1989). 

 

2.3.2.1 – As diferenças sociais nos dois períodos da “moda moderna” 

A moda dos cem anos caracteriza-se por duas pedras angulares a “Alta-costura” 

inicialmente designada por Costura, que monopoliza a inovação, lança a tendência do 

ano, e a confecção industrial seguidora. Este sistema bipolar assenta numa criação de 

luxo e por medida, em oposição a uma produção de massa, em série e barata, que imita 

mais ou menos os modelos da Alta-costura a preços incomparáveis. A moda 

desenvolve-se numa sociedade dividida em classes com modos de vida e aspirações 

distintas, também ela de forma diferenciada em matéria de técnicas, de preços, de 

renome e de fins. Entre estes dois pólos existiram sempre organizações intermédias, a 

pequena e a média costura (Lipovetsky, 1989). 

Na medida em que a Alta-costura é o laboratório incontestado das novidades, a moda 

dos cem anos designa essencialmente a moda feminina. Isto não significa que não tenha 

havido, na mesma altura, uma moda masculina, mas esta não assentou em nenhuma 

instituição comparável à da Alta-costura, com as suas casas ilustres, as suas renovações 

de estação, os seus desfiles de manequins, as suas audiências e “revoluções”. Alem 

disso, a moda masculina é impulsionada por Londres e a partir de 1930 cada vez mais 

pelos E.U.A., ao passo que o coração da Alta-costura é Paris. Comparada à moda 

costura, a moda masculina é lenta, moderada, sem choque, “igualitária”, ainda que se 

articule também na oposição por medida em série. Incontestavelmente, a Alta-costura é 

a instituição mais significativa da moda moderna; só ela teve de mobilizar 
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constantemente o arsenal das leis a fim de se proteger contra o plágio e os 

contrafactores (Lipovetsky, 1989). 

A segunda fase da moda moderna, também definida como moda aberta com os seus 

códigos heteromorfos e uma não-directividade que tem como ideal aquilo que hoje 

chamamos o look. O look não é tanto uma ruptura com a “tradição” individualista e 

secular, mas uma nova face representativa da teatralizada e estética do neonarcisismo, 

onde cada um é levado a descompartimentar e a misturar os estilos, acabando com os 

estereótipos e as cópias fugindo das regras estandardizados e homogéneas e das 

convenções retrógradas. As novas ideias encontram-se mais de acordo com uma 

sociedade onde os valores culturais primordiais são o prazer e a liberdade individuais, 

valorizando a diferença, a personalidade criativa, a imagem surpreendente, e já não a 

perfeição de um modelo (Lipovetsky, 1989). 

“Com o look, a moda recupera juventude, tudo o que há a fazer é jogar com o efémero, 

manifestar-se sem complexos no êxtase da própria imagem inventada e renovada como 

bem apetece” (Lipovetsky, 1989:173). 

Ao abordarmos a temática “vestuário-moda” é importante não a descontextualizar da 

cultura onde este se insere. A simbologia que representa numa cultura pode ser 

totalmente diferente numa outra. Essa diferença está patente no livro de Eco (1989) “O 

hábito fala pelo monge in Psicologia do Vestir” quando refere: 

“Em Citânia: tem mini-saia – é uma rapariga leviana; 

“Em Milão: tem mini-saia – é uma rapariga moderna; 

“Em Paris: tem mini-saia – é uma rapariga; 

“Em Hamburgo, no Eros: tem mini-saia – se calhar é um rapaz” 

(Eco, 1989:9). 
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2.3.2.2 – As diferenças entre os sexos nos dois períodos da “moda moderna” 

A moda dos cem anos assenta numa oposição acentuada entre os sexos, oposição do 

parecer reforçada por um sistema de produção onde a criação para mulher e a criação 

para homem não obedecia aos mesmos imperativos. A Alta-costura e os criadores 

apresentam colecções para homens, mas são as colecções para mulher que continuam a 

dar fama às casas e aos estilistas, são essencialmente elas a ser comentadas e difundidas 

nos magazines especializados (Lipovetsky, 1989). 

Desde os anos sessenta do século XX, surgiram diversas transformações, de importância 

desigual, que modificaram a distribuição secular entre o masculino e do feminino. 

Assim, no plano organizacional, a Alta-costura, investiu, no inicio dos anos sessenta, no 

sector “homem”. Pelo seu lado, certos criadores e estilistas realizaram agora um pronto-

a-vestir masculino de vanguarda. Mas a verdadeira novidade reside sobretudo no 

enorme desenvolvimento daquilo a que se costuma chamar o sportswear. Com o 

vestuário de tempos livres de massa, o traje masculino fez a sua verdadeira entrada no 

ciclo da moda, com as suas mudanças frequentes, o seu imperativo de originalidade e de 

jogo (Lipovetsky, 1989). 

Lipovetsky (1989) refere que depois da rigidez austera, das cores escuras ou neutras, o 

vestuário masculino deu um passo na direcção da moda feminina, menos austeridade no 

vestuário masculino integrando a fantasia como um dos seus parâmetros de base. As 

cores vivas e alegres já não são inconvenientes, roupa interior, camisas, blusões e fatos 

de ténis deixam agora jogar livremente as cores nas suas combinações múltiplas. Tee-

shirts e sweat-shirts exibem inscrições e grafismos brincalhões, o que é divertido, 

infantil, pouco sério, já não é proibido aos homens. A moda de vanguarda masculina 

desembaraçada dos tabus, mas mantém-se muito delimitada e de qualquer maneira 

menos variada, menos espectacular que a moda para mulher. O vestuário masculino vê 

coexistir duas lógicas antinómicas, a moda do sportswear e a “não moda” do fato 

clássico, a fantasia para os tempos livres, a seriedade e o conservadorismo do fato 

completo e gravata para o trabalho. Semelhante dissociação não se encontra do mesmo 

modo nas mulheres, junto de quem a fantasia da moda goza de uma legitimidade social 

muito mais ampla; a oposição que regula a moda feminina é menos entre vestuário de 

tempos livres e vestuário de trabalho do que entre toilettes de dia, mais ou menos 
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“práticas”, e toilettes de noite, mais elaboradas ou sofisticadas. Na moda feminina 

entram mais sinais de origem masculina, a partir dos anos sessenta, de vestuário do tipo 

masculino (calças, jean, blusão, smoking, gravata, botas). 

No processo de “igualização” do vestir, a homogeneização da moda dos sexos, revela 

muito cedo os seus limites, nunca vai até à anulação de todas as diferenças. Enquanto as 

mulheres acedem em massa às roupas de tipo masculino e os homens conquistam o 

direito a uma certa fantasia, surgem novas diferenciações que constituem uma clivagem 

estrutural das aparências. A moda não deixa de introduzir sinais diferenciadores. 

Homens e mulheres usam calças, mas os cortes e muitas vezes as cores não são 

parecidas, os sapatos nada têm em comum, a camisa de mulher distingue-se facilmente 

da camisa de homem, as formas dos fatos de banho são diferentes, assim como as 

roupas interiores, dos cintos, dos sacos, dos relógios, dos guarda-chuva. Um pouco por 

toda a parte, os artigos de moda reinserem, através de pequenos “nadas”, a divisão da 

aparência (Lipovetsky, 1989). 

Paralelamente ao trabalho de disjunção dos sexos, perpetua-se um processo de 

diferenciação dos mesmos através de sinais exclusivamente femininos que são os 

vestidos e, as saias. Os saia-e-casaco, as meias, os saltos altos, a maquilhagem, a 

depilação, etc. A moda deixa coabitar um sistema de oposições maiores com um 

sistema de oposições menores, e é esta lógica dual que caracteriza a moda aberta, não a 

pretensa generalização unissexo, cujos elementos frequentemente se associam, de 

maneira diversa, a sinais sexuados (Lipovetsky, 1989). 

Se ás mulheres lhes é permitido usar quase tudo, incluir no seu guarda-roupa peças de 

origem masculina, os homens, em contrapartida, estão submetidos a uma codificação 

implacável, assente na exclusão redibitória dos emblemas femininos. Aos homens é-

lhes vedado o uso de vestidos e saias, tal como não podem maquilhar-se. Por detrás da 

liberalização dos costumes e da estandardização dos papeis, um interdito intocável 

continua ainda a organizar ao nível mais profundo o sistema das aparências, com uma 

força de interiorização subjectiva e de imposição social que quase não tem equivalente 

noutros domínios, vestidos e pinturas são apanágio do feminino, rigorosamente proibido 

aos homens. Prova de que a moda não é esse sistema de comunicação generalizado onde 
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tudo se troca na indeterminação dos códigos, onde todos os signos são “livres” de 

comutar, de permutar sem limites” (Baudrillard, 1976). 

 

2.3.3 – Conclusões 

 “O vestuário fala (…). fala o facto de eu me apresentar no escritório de manhã com 

uma gravata normal de riscas, fala o facto de a substituir inesperadamente por uma 

gravata psicadélica, fala o facto de ir à reunião do conselho de administração sem 

gravata” (Eco, 1989:15). 

Desde os anos sessenta, a aparência dos sexos foi-se assemelhando consideravelmente. 

Além da adopção generalizada das calças pelas mulheres, os homens podem agora usar 

cabelo comprido, cores outrora proibidas, brincos nas orelhas (Lipovetsky, 1989). Mas 

“A lógica desigualitária em matéria de aparência continua a ser a regra, há um 

reconhecimento social do “boy look” nas mulheres, mas os homens não podem adoptar 

os emblemas do feminino sem enfrentar o riso ou o desprezo” (Lipovetsky, 1989:179). 

Se o vestido é excluído para os homens, é em consequência de estar culturalmente 

associado à mulher e logo, para nós, à moda, ao passo que o masculino, desde o século 

XIX, se define, em parte pelo menos, contra a moda, contra os sinais de sedução, contra 

o fútil e o superficial (Lipovetsky, 1989). 

Se a divisão acentuada do parecer entre classes se esbate, a dos sexos permanece, à 

excepção talvez de certas categorias de adolescentes e de jovens de apresentação mais 

francamente andrógina. No entanto, à medida que a idade avança, a separação tem 

tendência a reafirmar-se (Lipovetsky, 1989). 
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2.4 – Psicodinâmica da cor em comunicação 

2.4.1 – Introdução 

A “cor é uma informação visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos 

e descodificada pelo cérebro” (Guimarães, 2000:12), isto é, a cor é a “impressão 

produzida no olho pela luz” (Houaiss, 1980:228). 

A “cor não tem existência material” (Pedrosa, 2003:17), resulta da relação entre a luz 

absorvida e reflectida pelos objectos (Penna, 1973:141). 

A cor tem um forte poder de influência no comportamento dos seres humanos 

(Golding,1997). Segundo Itten e Farina, a cor exerce sobre o receptor da comunicação 

visual, ou seja, sobre o observador, uma acção tripla, ou triplo poder, o poder de 

impressionar, o poder de expressar e o poder de construir. Assim, a cor é vista, 

impressiona a retina. É sentida, provoca uma emoção. E é construtiva, pois tem valor de 

símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem que comunique uma ideia 

(Itten,1976; Farina, 2006). 

A presença do pormenor cor na Publicidade, depende exclusivamente do grau de 

sensibilidade em que o indivíduo se encontra no momento da recepção da mensagem, 

grau que, muitas vezes, por motivos alheios, pode mudar, mesmo por alguns momentos, 

o comportamento do consumidor (Farina, 1975). 

 

2.4.2 – Fundamentos da teoria das cores 

2.4.2.1 – Aspectos físicos 

Para Müller e Rudolph (1970:97), “a Luz é a única fonte de cor no mundo”. “A luz é 

uma forma de energia, que consiste em vibrações electromagnéticas, irradiadas em 

direcção recta, em movimento ondulado, a partir de uma fonte, na velocidade de 

300.000 km /seg” (Gregory, 1979:36). 
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Newton (1642-1727), observou que um feixe de luz solar ao atravessar um prisma de 

vidro, se decompõe e é refractada8 em raios de cores: vermelha, alaranjada, amarela, 

verde, azul, anil e violeta, formando o “espectro da luz branca solar” (Figueiredo, 

1997:24-25; Newton, 1966:17). Nessa refracção é possível observar-se que as ondas 

com maior comprimento, as vermelhas, sofrem um menor desvio, ao contrário das 

ondas com menor cumprimento, as violetas, que sofrem um maior desvio. Através da 

Fig. 2 observar-se que os raios vermelhos se desviam menos que os laranjas, os laranjas 

menos que os amarelos, os amarelos menos que os verdes, os verdes menos do que os 

azuis, os azuis menos do que os anil, os anil menos do que os violetas – os desvios vão 

sendo cada vez maiores à medida que o comprimento de onda diminui. (Net9) 

 
 

Fonte: Net9 
 

Fig. 2 - Refracção da luz 
 

Os objectos absorvem e reflectem a luz de maneiras diferentes, de acordo com a 

composição de cada um. Se a luz branca incide sobre um objecto cuja superfície a 

absorve por completo, diz-se que o objecto é preto, pois ele não irá reflectir nenhuma 

luz. Se a luz branca ilumina um objecto que parece branco, significa que ele reflectiu 

toda a luz para os olhos do observador. Se o objecto parece colorido é porque a luz 

branca que o ilumina, é parcialmente absorvida, e o restante da luz reflectida assume a 

aparência específica de uma ou mais cores. Assim, ao observar um objecto com a cor 

vermelha, é receber dele a luz vermelha, e não as demais componentes da luz branca. 

                                                 
8 A “refracção” é explicável através de uma propriedade da luz. No espaço vazio, a luz “desloca-se”  
facilmente, mas quando tem que atravessar qualquer outro meio transparente (vidro, água, acrílico …) a 
sua velocidade reduz-se. Essa redução vai ser a causa do desvio do raio luminoso ao sair de um meio e 
penetrar noutro diferente. A esse desvio dá-se o nome de refracção. (Mowen e Minor, 2003:37) 
9 http://imasters.uol.com.br/artigo/3617/teoria/o_disco_de_cores/imprimir/ − Acesso dia 25/01/2008 
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Igualmente, um objecto de cor azul reflecte a luz azul para os olhos do observador; e um 

objecto de cor amarela reflecte a luz amarela (Soares, 1997; Billmeyer, 1973). 

 

2.4.2.2 – Classificação das cores 

Os estímulos que causam as sensações cromáticas dividem-se em dois grupos, a cor-luz 

e a cor-pigmento. A primeira é a própria cor. Para Pedrosa “Cor-luz, ou luz colorida, é 

a radiação luminosa visível que tem como síntese aditiva a luz branca.” A cor-pigmento 

é a luz reflectida pelo material, fazendo com que o olho humano perceba esse estímulo 

como cor. “Cor-pigmento é a substância material que, conforme sua natureza, absorve, 

refracta e reflecte os raios luminosos componentes da luz que se difunde sobre ela” 

(Pedrosa, 2003:17). 

 

2.4.2.2.1 – Cor-luz 

Cor-luz, segundo Pedrosa (2003), é uma radiação luminosa visível que tem como 

síntese aditiva a luz branca, Fig. 3. Essa luz branca, luz solar, reúne de forma 

equilibrada todos os matizes existentes na natureza. As faixas coloridas que compõem o 

espectro solar, quando tomadas isoladamente, denominam-se “luzes monocromáticas”. 

 

Sobrepondo as cores primárias da luz, teremos a composição da luz branca – 5 
 
− a sobreposição do verde sobre o azul-violeta dá o azul; 
− a sobreposição do verde sobre o vermelho, dá o amarelo; 
− a sobreposição do vermelho sobre o azul-violeta, dá o magenta; 
− o branco resultará da síntese aditiva de todas as cores. 

LEGENDA 1 – Verde; 
2 – Amarelo; 

3 – Vermelho; 
4 – Azul; 

5 – Branco; 
6 – Magenta; 7 – Azul-violeta. 

Cores-luz primárias Verde  Vermelho  Azul-violeta  

Cores-luz secundárias Amarelo  Azul  Magenta  

Cores-luz complementar Amarelo + Azul = Branco  

 Magenta + Verde = Branco  

 Ciano + Vermelho = Branco  

 

Fonte: Adaptado de Farina 2006:64 
 

Fig. 3 - Síntese aditiva das cores. 
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2.4.2.2.2 – Cor-pigmento 

É a substância material que constitui o objecto, sendo denominada de acordo com a sua 

natureza química. Ela pode absorver, refractar ou reflectir os raios luminosos 

componentes da luz incidente, por síntese subtractiva, Fig. 4. (Pedrosa, 2003). 

 

Misturando os pigmentos coloridos teremos sobreposições que determinarão a 
subtracção da luz reflectida, até conseguirmos a ausência de toda radiação 
obtendo a sensação de preto  – 5 
 
− com a superposição do amarelo sobre o azul teremos o verde; 
− com a superposição do azul sobre o magenta, teremos o azul-violeta; 
− com a superposição do magenta sobre o amarelo, teremos o vermelho; 
− com a superposição de todas os pigmentos coloridos, teremos o preto. 

LEGENDA 
1 – Amarelo; 

2 – Verde; 

3 – Azul; 

4 – Vermelho; 

5 – Preto; 

6 – Azul-violeta; 

7 – Magenta. 

 

Cores-luz primárias Verde  Vermelho  Azul-violeta . 

Cores-luz secundárias Amarelo  Azul  Magenta  

Cores-luz complementar Amarelo + Azul = Branco  

 Magenta + Verde = Branco  

 Ciano + Vermelho = Branco  
 

Fonte: Adaptado de Farina 2006:64 
 

Fig. 4 - Síntese subtractiva das cores. 

 
 
2.4.2.3 – Percepção da cor 

Percepção, é o processo que se baseia na acção, na probabilidade e na experiência. A 

imagem percebida, é elemento de um processo, o processo de perceber. Neste processo 

conforme Farina (1975), incluem-se todos os elementos constituintes da vida. Logo, 

objecto e percepção são parte de uma mesma coisa e incluem-se numa só totalidade. 

 

2.4.2.3.1 – Aspectos visuais 

Segundo a Teoria de “Young-Helmholtz” (apud Farina, 2006) existem no olho humano, 

três tipos de células fotossensíveis, denominadas de cones. Os cones receptores, um 

para cada uma das três cores primárias, reagem, isto é, são sensíveis respectivamente ao 

azul-violeta, ao verde e ao vermelho-alaranjado. As restantes cores são vistas da 

seguinte forma, o cian por exemplo, é formado no nosso cérebro quando os receptores 
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verde e azul-violeta reagem em simultâneo e com a mesma intensidade. Se a 

intensidade de um dos dois diminuir ou aumentar, a cor que resulta será mais ou menos 

intensa. 

Uma pessoa que distingue todas as cores do espectro solar, é considerada normal em 

relação à percepção das cores. Outras pessoas possuem a retina insensível à cor. Essas 

pessoas percebem o ambiente que as rodeia a preto e branco ou em vários tons de cinza 

(Farina, 2006). 

Para Figueiredo (1997), o maior problema da visão da cor é que ela subentende um 

processo fisiológico, por meio do qual a energia luminosa é transformada em sinais 

cromáticos enviados ao cérebro, e um processo psicológico por meio do qual o cérebro 

interpreta esses sinais. 

 

2.4.2.3.2 – Reacção do indivíduo à cor 

Estudos sobre a cor provam a existência de uma reacção do indivíduo à cor. Quando um 

estímulo age sobre o aparelho ocular, dá-se uma reacção que provoca uma sensação 

visual na mente (Heggelund, 1993). 

“…é seguro afirmar que a percepção da cor é a mesma para pessoas de diferentes 

idades, diferentes formações ou diferentes culturas. Exceptuando a patologia individual, 

como o daltonismo, todos nós temos o mesmo tipo de retina. o mesmo sistema nervoso” 

(Arnheim, 1989:322). 

A cor em si constitui um estímulo, sendo o homem bastante sensível aos estímulos 

cromáticos nem sempre reage a ele de maneira uniforme (Goldmann, 1964). Segundo 

Roveri (1996), a reacção dos indivíduos às cores manifesta-se de forma particular e 

subjectiva, relacionada a vários factores. Elas são estímulos psicológicos que 

influenciam no facto de gostar ou não de algo, negar ou afirmar, de se abster ou agir. As 

sensações sobre as cores baseiam-se nas associações ou experiências agradáveis ou 

desagradáveis, isto é, em função do prazer e da satisfação que as cores proporcionam. 

Para Goldmann (1966), a cor age sobre os nossos sentimentos, sensibilidade e humor. 
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2.4.3 – As cores na comunicação de marketing 

De acordo com Farina (1975:108), existem algumas indicações sobre as cores que 

quando seguidas, asseguram acuidade na publicidade: 

 
Vermelho: Aumenta a atenção, é estimulante e motivador. Indicado para uso em 

anúncios de artigos que indicam calor e energia, artigos técnicos e de ginástica. 
  

 
Laranja: É indicado para as mesmas aplicações do vermelho, sendo os resultados 

mais moderados e com menos intensidade. 
  

 
Amarelo: Muito visível à distância e estimulante. Pode também ser imprecisa, 

produzindo dúvida no indivíduo e dispersar parte de sua atenção. Não é uma cor 

motivadora, mas se combinada com o preto pode ser eficaz. Normalmente é indicada 

para aplicação em anúncios que indiquem luz, e desaconselha-se uso em superfícies 

muito extensas. 
  

 
Verde: Estimulante, mas com pouca força sugestiva; causa uma sensação de repouso. 

Indicada para anúncios que caracterizem o frio, azeites, verduras e afins. 
  

 
Azul: Embora possua bom poder de atractivo, aquieta o ser humano e acalma o 

indivíduo e o seu sistema circulatório. Indicado em anúncios que caracterizem o frio. 
  

 
Violeta: Acalma o sistema nervoso e remete à religiosidade. Não tem muita aplicação 

publicitária, pois remete à sensação de dor e tristeza. Esta cor entristece o ser 

humano, não sendo muito bem visto em publicidade. Esta cor pode combinar-se com 

outras para ressaltar efeitos. Para dar a essa cor maior sensação de calor, deve 

acrescentar-se vermelho ou laranja; para maior sensação de luminosidade, o amarelo; 

de frio, o azul; e de arejado, o verde. 
  

 
Dourado: Representa valor e dignidade. Deve ser aplicado em anúncios de artigos de 

alta categoria e luxo. 
  

 
Castanho: Esconde a qualidade e o valor. É pouco recomendável em publicidade. 

  

 
Cinza: Transmite discrição. É indicado e muito utilizado em publicidade como cor de 

apoio e para remeter à seriedade. 
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Preto: Deve ser evitado em publicidade, pois em excesso tende a gerar frustração. 

  

 
 

Azul e branco: Estimulante. Predispõe à simpatia. Oferece uma sensação de paz em 

produtos e serviços que precisem de demonstrar segurança e estabilidade. 
  

 
 

Azul e vermelho: Combinação delicada, mas estimulante da espiritualidade e de 

grande uso na publicidade. Remete a poder. 
  

 
 

Azul e preto: Produz uma sensação de antipatia. Deixa o indivíduo preocupado. 

Desvaloriza completamente a mensagem publicitária. 
  

 
 

Vermelho e verde: Estimulante, mas de pouca eficácia em publicidade. Normalmente 

usada em publicidade rural. 
  

 
 

Vermelho e amarelo: Estimulante e eficaz em publicidade. Pesquisas referem que 

pode causar opressão em certas pessoas e insatisfação noutras. 
  

 

 

Amarelo e verde: Produz atitude passiva em muitas pessoas, sendo ineficaz em 

publicidade. Pode resultar eficaz no caso de haver mais detalhes coloridos na peça. 
  

As cores deste exemplo foram “aferidas” através da tabela de cores que se encontra na Net10 
  

Fonte: adaptado de Farina; 1975, p.108 
Fig. 5 - As cores e a sua utilização em publicidade. 

                                                 
10 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cores 
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2.5 – O PDV (Ponto De Venda) 

2.5.1 – Introdução 

Ponto De Venda (PDV) “É qualquer estabelecimento comercial que exponha serviços 

ou produtos para a venda aos consumidores” (Blessa, 2001:22). 

Seja “Pequena ou grande área de venda, uma loja deve ser atraente, sedutora e 

concebida para optimizar a satisfação da clientela. As expectativas do consumidor são 

diferentes quando se dirige a uma grande área ou a um pequeno ponto de venda 

especializado, mas todo o tipo de loja possui os seus próprios trunfos…” (Castro e 

Bercebal, 2002:23). 

A apresentação exterior de uma loja deve captar a atenção do transeunte e exprimir a 

sua imagem.  

“A fachada cumpre o importante papel de transmitir de imediato ao cliente as 

características do estabelecimento comercial e, ao mesmo tempo, sugerir-lhe uma boa 

acolhida” (Ugaya, 1993:23). Sendo esta apresentação tanto mais importante quanto 

menor for a área de venda (Castro e Bercebal, 2002). O nome do estabelecimento deve 

ser visível e notado mesmo por um distraído; O exterior da loja, sendo o primeiro 

elemento de conhecimento ou de reconhecimento, deve apresentar limpeza; A montra 

suja ou um parque mal iluminado onde vagueiam papeis… “convidam a ir embora” 

p.23. O passeio mesmo não sendo da responsabilidade da loja, pode afastar a possível 

clientela, pois o transeunte ao preocupar-se com o sítio onde põe os pés esquece-se de 

olhar a montra. O toldo que serve para abrigar do sol e da chuva pode ser outro 

problema originando zonas de sombra na montra ao mesmo tempo que se não for 

objecto de cuidados fica amarelo, ganha traços negros pouco encorajadores à entrada na 

loja. Como que se num sussurro inconsciente segredasse ao transeunte: “se calhar está 

como o interior…”, p.24. 

 A apresentação interior de uma loja não é de menor importância que o exterior. “O 

layout é essencial para orientar o consumidor, tornar a loja atraente e funcional de forma 

a estimular as vendas” (Catalão (1994:19). A orientação do consumidor começa logo na 
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entrada da loja. Segundo Catalão o consumidor prefere a entrada do lado direito, sendo 

que os homens gostam de entrar e virar à esquerda, as mulheres à direita. Ainda nas 

palavras do autor, se houver uma clientela “dominante” p.18 por um dos sexos podem 

criar-se barreiras para alterar essas tendências a nosso favor. 

 

2.5.2 – Comunicação no PDV (Ponto De Venda) 

Merchandising é, para Blessa (2001), qualquer técnica, acção ou material promocional 

usado no PDV (Ponto De Venda) que proporcione informação e melhor viabilidade aos 

produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de 

compra dos consumidores (Costa e Crescitelli, 2005).  Simoni (2003) refere que, 

merchandising é a operação de planeamento necessária para colocar o produto ou 

serviço certo no mercado, no lugar e tempo certos, em quantidades certas e a preço 

certo. Para Limeira (2003) a comunicação no ponto de venda (PDV) ou merchandising, 

é o conjunto de instrumentos de comunicação, promoção, demonstração e exposição do 

produto na loja, visando estimular a compra imediata pelo consumidor. Para Limeira o 

merchandising reúne as seguintes actividades: 

• Exposição do produto: displays, stands, prateleiras, pilhas de produtos etc; 

• Comunicação: folhetos, cartazes, posters; 

• Promoção: demonstradores, degustadores, sorteios e distribuição de brindes. 

O ponto de venda (PDV) é o momento ideal para comunicar com os consumidores pois 

é nesse momento que muitas decisões sobre escolha de produto e de marca são tomadas 

(Shimp, 2002). Segundo Morgado e Gonçalves (1997) 65%, Mendes (1998) 64,8% e 

Blessa (2001) 85% das decisões de compra verificam-se dentro do PVD (Ponto De 

Venda) e 55% das decisões de compra não são planeadas (compras por impulso) 

(Robles, 2007). Morgado e Gonçalves (1997) referem ainda que os consumidores 

compram 15% a 20% mais quando as lojas são estimulantes para a compra. 

Kotler (Winter73/74) usa o termo “atmosfera”, para descrever a “qualidade ambiental” 

de determinado local, ou aquilo que é igual, a “qualidade do espaço envolvente”. Para 
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Chalmer (1976) a atmosfera de compra, é o panorama geral, o ambiente do 

estabelecimento. Este sentido abstracto influencia o cliente a entrar e permanecer na 

loja, ficando com a sensação de que ali o seu dinheiro vale mais. Para Mowen e Minor 

(2003), os ambientes físicos geram grande impacto sobre as experiências vividas pelos 

consumidores. 

O comportamento de compra pode ser influenciado directamente quando forças 

situacionais ou ambientais impulsionam o consumidor levando-o a agir. O ambiente 

físico é uma boa forma de induzir directamente comportamentos no consumidor (Nord e 

Peter, 1980). 

 

2.5.3 – Estímulos: Som, Aroma, Cor e Luz em “Ambiente de Compra” 

Os elementos de um ponto de venda devem gerar estímulos para os cinco sentidos do 

consumidor visão, audição, tacto, paladar e olfacto (Parente, 2000:295). 

O layout11 é importante no processo de satisfação dos consumidores, para criar uma 

atmosfera agradável, que gere a sensação de prazer durante a permanência na loja, 

facilitando assim a compra Lima (2005). 

Para Solomon (2002:243), a atmosfera da loja, afecta o comportamento de compra 

onde elementos de design “podem ser controlados de forma inteligente para atrair 

clientes e produzir os efeitos desejados nos consumidores”. “A atmosfera de uma loja, 

quando em conexão com o desejo do consumidor, aumenta o tempo de permanência 

dele no PDV (Ponto De Venda) e estimula a escolha e compra das mercadorias” 

(Morgado e Gonçalves, 1997:101). 

Segundo Kotler a venda visual possui uma percentagem considerável no total das 

vendas de uma empresa. Para Kotler (2004). “não consumimos produtos, mas sim a 

                                                 
11 O “layout de varejo é a organização interior de mobiliário e equipamentos, iluminação, pontos de 
vitrines e displays e disposição de mercadorias dentro da loja” (Morgado e Gonçalves, 1997:106). “O 
lay-out é essencial para orientar o consumidor, tornar a loja atraente e funcional de forma a estimular as 
vendas.” (Catalão, 1994:19) 
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imagem que temos deles”. Os consumidores preferem as lojas que proporcionem um 

processo de compra mais conveniente e prazeroso (Parente, 2000). 

A atmosfera agradável pode ser criada através de sons, aroma, cores (Solomon, 

2002:243) e iluminação adequada (Lima, 2005). 

− O som é um poderoso estimulante de consumo (Lageat apud Schmidt, 2002:40). Está 

na moda o ponto de venda ter música ambiente (Catalão, 1994). As lojas tentam, através 

da musica, introduzir o bom humor no ponto de venda (Ponto De Venda), porque os 

consumidores de bom humor tendem a menosprezar o tempo dos eventos sendo ainda 

mais provável que avaliem positivamente os produtos (Engels et al, 1995) e, suportem 

mais pacientemente as eventuais filas, além de induzir a uma maior permanência na 

loja (Bernardino et al, 2004:110). 

 Se o consumidor se sentir feliz e bem ambientado, aumentará a sua permanência dentro 

da loja e assim terá mais tempo para a compra ( Catalão, 1994); Lageat apud Schmidt 

2002:40). No entanto, a música ambiente deverá ter em conta, não o gosto pessoal do 

retalhista, mas dos consumidores. A opinião deles é importante. Deve optar-se por 

música variada e ter em atenção o volume do som. Muito alto, enerva ( Catalão, 1994). 

− O aroma é outro elemento que interfere na percepção de atmosfera da loja, segundo 

Parente (2000:298). O odor ambiente agradável prolonga também a quantidade de 

tempo na loja e melhora as avaliações do ambiente e do estímulo encontrado no 

ambiente, (Knasko, 1993; Mitchelle, Kahn e Knasko, 1995, apud Spangenberg et al, 

1996; Bone e Jantranus, 1992, apud Spangenberg et al, 1996; Spangenberg et al, 1996). 

− A cor tem um forte poder de influência no comportamento do ser humano (Golding, 

1997). Para Kwallek (1999) se a cor for correctamente aplicada, interage positivamente, 

se for inadequada pode provocar cansaço visual, desconforto e estimular o stress, de 

entre outras possíveis consequências negativas. Algumas cores estimulam sensações, 

enquanto outras as relaxam (Solomom, 2002). 

As cores quando isoladas, provocam associações psicológicas e efeitos emocionais em 

quem as vê, mas a associação de cores pode contribuir ainda mais para a formação de 
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uma identidade, em alguns casos. As cores, dependendo de como se organizam (Gomes 

Filho, 2000), podem transmitir a sensação de algo recuar ou avançar, ou seja, a cor 

possui uma acção móvel onde as distâncias visuais se tornam relativas. O campo torna-

se elástico (Fabris, 1973; Farina, 1975; Gomes Filho, 2000), de acordo com o contexto 

em que actuam. 

Segundo Farina (2006) por exemplo, pintar de escuro o forro da sala. Ele parece mais 

baixo e a sala mais acolhedora. Paredes pintadas de cores claras, parecem recuar e 

tornar o ambiente mais amplo, ex: fig. 6. Para Goldmann (1964), a cor é também 

dimensão, pois aumenta ou diminui aparentemente as dimensões de um ambiente, 

afastando ou aproximando objectos; O próprio volume do objecto pode parecer alterado 

pelo uso da cor (Gomes Filho, 2000). A cor pode ser ainda um elemento de peso 

(Fabris, 1973; Gomes Filho, 2000), um efeito de peso no ambiente em que é colocada. 

Na realidade, olhando para uma cor damos-lhe um valor-peso, mas é só um peso 

psicológico. “O uso propositado, por exemplo, do claro-escuro e de cores quentes-frias 

pode fazer com que os objectos pareçam mais leves ou mais pesados, mais amenos ou 

mais agressivos” (Gomes Filho, 2000:65). 

 
 

Fonte: Fabris (1973: 87). 
Fig. 6 - Sensações de peso e de distância sugeridas pelas cores. 
 

Conforme Parente (2000), “as cores desempenham um importante papel no ambiente 

interno da loja. As cores frias proporcionam um ambiente de tranquilidade, propício 

para situações de compras de alto envolvimento. Além disso, as cores claras dão a 

impressão de que um objecto ou um ambiente pareçam maiores”, p.297. 

− A iluminação quando é disposta de acordo com uma orientação teatral consegue 

imprimir aos cenários efeitos fortes de sedução, envolvimento, emotividade e 

transcendência (Gorman, 1997; Creighton, 1998), no entanto, se for excessiva ou 



Cap. 2 − Abordagem Teórica 

 32

insuficiente pode causar distúrbios neuro-visuais, tremor nas pálpebras e sonolência, 

tornando o ambiente desagradável (Serrano (1993). 

A iluminação pode influenciar a imagem percebida da loja e o processo de análise e 

manuseamento dos produtos pelo cliente (Baker et al, 1992; Areni e Kim, 1994). Como 

é possível observar-se através da fig. 7, numa simulação feita por computador de uma 

cabine de “prova” de roupa de uma loja, quando uma iluminação no ambiente de 

compra não é a correcta pode influenciar a percepção das cores e consequentemente na 

escolha dos produtos, (Net12, Fonte em rodapé). 

 Lâmpada fluorescente  Lâmpada incandescente  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Net12 
Fig. 7 - Influência da luz na cor. 

 

De acordo com Grandjean (1998), as lâmpadas incandescentes fornecem uma luz que 

tem uma parcela elevada de tons vermelhos e amarelos. Esta luz modifica as cores e é, 

por isso, não recomendada onde se tenha que reconhecer cores. 

Estes estímulos alteram o comportamento através do desenho do ambiente e, sob o 

ponto de vista da teoria comportamental, aumentam a probabilidade de resposta do 

indivíduo conforme o desejado, levando a um comportamento esperado (Milliman, 

1982; Yalch e Spengenberg, 1990; Tom, 1990; Bruner, 1990). 

                                                 
12 www.gelighting.com/na/business_lighting/education_resources/learn_about_light/color_lamp.htm 
Acesso dia 25/01/2008 
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Os elementos presentes no ambiente de loja, desde aspectos visuais, layout, promoções, 

entre outros, podem aumentar a pré-disposição do indivíduo a comprar impulsivamente 

(Donovan e Rossiter, 1982). 

De acordo com os estímulos ambientais apresentados ao indivíduo, formam-se estados 

emocionais diferenciados que podem, no caso do varejo, gerar respostas de 

aproximação ou de afastamento. A resposta de aproximação pode levar o individuo a 

uma maior permanência no ambiente da loja e consequentemente levá-lo ao consumo 

ou de afastamento do ambiente não concretizando a compra (Donovan e Rossiter, 

1982), 

 

2.5.4 – À Altura dos olhos 

 “O que não se vê, não se vende” (Catalão, 1994). 

A exposição adequada dos produtos também impulsiona os consumidores a comprar, 

pois facilita o processo, economiza o tempo e proporciona lembrança de necessidades, 

Blessa (2001:55-56). 

Alguns autores sublinham a necessidade de os produtos se encontrarem expostos de 

modo a serem imediatamente percebidos pelos clientes. Assim Blessa (2001) refere que 

“O que os olhos vêem, o coração sente …é a visão ou melhor, a percepção visual do 

consumidor que vai determinar o artigo a ser levado. O cérebro, impulsionado pela 

visão, envia a mão ao produto certo, em poucos segundos” p.29-30. 

Segundo Catalão (1994) existem no espaço de venda, quatro níveis de diferente 

importância nas vendas que devem ser tomadas em atenção quando da exposição dos 

produtos, ver fig. 8. 
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Localização do 

produto 
Prateleira Vendas 

nível da cabeça + de 1,60 m fracas 

nível dos olhos De 1,20 a 1,6 m óptimas 

nível das mãos De 0,80 a 1,20 m médias 

nível dos joelhos − de 0,80 m más 

Fonte: Catalão (1994:23) 

Fig. 8 - Níveis de localização do produto. 
 

Na fig. 8 podem observar-se os níveis a que os produtos devem ser exposto de modo a 

captarem a atenção do observador. Está provado que a exposição entre o nível da 

cintura (± 1 metro) e o nível dos olhos (± 1,60 metros) é a área de exposição nobre 

(Catalão, 1994:23). 
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2.6 – A Montra 

2.6.1 – Introdução 

 “A montra é o primeiro contacto que qualquer cliente tem com uma loja: é esta que, de 

forma necessariamente sintética, acaba por dar os elementos para que se faça a primeira 

apreciação da loja. Em poucos segundos, o cliente toma a decisão de entrar ou não no 

espaço comercial. Desta forma, a montra tem de ser muito mais que atractiva. Tem de 

despertar interesse e curiosidade e fazer com que o cliente se sinta à vontade para entrar 

e descobrir o espaço e as restantes propostas ao nível de ambiente e de serviços” (Jornal 

Noticias, 2007). A função da montra é “induzir o cliente a entrar na loja”. O tempo 

disponível para o efeito segundo os mesmos autores é bastante curto, normalmente entre 

três a quatro segundos (Morgado e Gonçalves, 1997). 

A montra é ainda a forma de “manipular” o observador e leva-lo à compra. Ao vê-la ele 

sonha em possuir os objectos expostos em sua estruturação e ao ter seus produtos 

adquiridos pelo consumidor ela proporciona-lhe um efeito de bem-estar e de satisfação 

(Demetresco, 2000). 

Para Demetresco (2004), “O transeunte, considerado um consumidor em potência, no 

seu andar agitado ou sereno, deve com uma passagem de olho pela vitrina (montra), ser 

atraído a pensar: “Paro?”, “Sigo?”, “Fui seduzido’”, “Aprecio?” … “Se o transeunte 

olha para a minha montra por 10 segundos, ele é um consumidor em potência” p.24 

Mas como seduzir o transeunte/consumidor em potência? A encenação da Montra deve 

despertar estados de espírito, deve incitar paixões do desejo, deve realçar estados de 

alma que apontem para a necessidade de o consumidor estar em harmonia com o 

produto exposto. O arranjo da montra, a luz, a cor, a criatividade na organização dos 

elementos apresentados, etc. criam uma visão subjectiva daquilo que se apresenta, 

fazendo com que a encenação produza um efeito de sonho, que deve continuar após a 

compra, pois o produto carregará essa aura por muito tempo (Demetresco, 2004:15). 

Estudos mostram que “… o consumidor pode ser ensinado a querer um produto de que 

não gostava e nem necessitava, para o qual não havia nenhum impulso” é portanto 
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necessário “… uma comunicação directa com o consumidor, chamando 

inesperadamente a sua atenção para um detalhe motivacional, como a cor ou a 

mensagem, que se fixa e se faz memorizar o mais rápido possível” (Blessa, 2001:30-

32). 

O design da montra para desenvolver a atmosfera que personaliza a loja, segundo 

Parente (2000), deve servir-se de recursos que estimule a visão e outros órgãos de 

sentidos dos clientes. “As cores, formas, layout, decoração, equipamentos de 

exposição, os produtos, a comunicação visual e a sinalização são elementos explorados, 

percebidos pela visão do consumidor, através dos quais, constroem seus sentimentos e 

emoções para com a loja. Outros recursos como sons, aromas e estímulos do paladar e 

tacto complementam a montagem do cenário comparado ao palco de um teatro, onde o 

espectáculo é apresentado ao consumidor” p.294. 

 “A montra é o cartão-de-visita do comerciante” (Castro e Bercebal, 2002:24). 

 

2.6.1.1 – As cores da montra 

A cor é talvez a força mais poderosa na comunicação. Para criar uma montra que atraia 

o cliente, é necessário utilizarem-se elementos agradáveis, designadamente cores. Para 

Arnheim (1989) a harmonia é necessária num sentido amplo onde todas as cores devem 

ajustar-se num modo unificado. O uso indiscriminado de cores na montra pode 

confundir a observação do observador. Assim, Passos (1979) refere que aquando da 

exposição de produtos de vestuário e de cores variadas, se torna necessário um fundo de 

cor neutra, pois o uso de uma cor intensa, no caso, fará sobressair a sua complementar, 

fazendo com que as demais cores passem despercebidas. 

 

2.6.1.2 – Um olhar sobre a montra 

 “Ao andar ou passear por uma rua ou shopping olhamos, sem querer, para tudo que está 

à altura dos nossos olhos. Acima, só se houver algo que chame a atenção, abaixo, 

sempre quando estamos à procura de um detalhe – consciente ou inconscientemente. 
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Porém, tudo o que está a um metro do chão, bem iluminado e que desperte alguma 

atracção, será instantaneamente alvo do nosso olhar” (Demetresco, 2004:26). 

A maneira como a montra se encontra arranjada é de extrema importância. O transeunte 

deve, nos poucos segundos que decorrem entre a sua passagem em frente da montra e 

um olhar fugidio sobre ela, ter uma rápida percepção daquilo que lhe está a ser 

oferecido. Blessa (2001) refere que a nossa atenção se fixa normalmente num objecto 

entre 2 e 10 segundos. 

Recorrendo à teoria de “gestalt”, veremos como se processa a visão humana. Vamos 

mostrar porque os produtos se devem posicionar preferencialmente numa determinada 

posição em detrimento de outra. Segundo Lida (1990:205), a localização dos produtos 

podem assumir três áreas de visão preferenciais: nível 1: visão estática; nível 2: 

movimento dos olhos; nível 3: movimento da cabeça. 

• Nível 1 – Visão estática: os objectos que se situam dentro desta área podem ser 

observados continuadamente, quase sem necessidade de movimentar os olhos. 

Posiciona-se na faixa abaixo da linha horizontal de visão, até 30.º e para os lados, 

com abertura lateral de 30.º, a esse cone com 30.º de abertura denomina-se como 

área óptima de visão, (fig. 9). 

• Nível 2 – Movimento dos olhos: é a visão possível, movimentam-se os olhos, sem 

movimentar a cabeça. Posiciona-se até 25.ª acima da linha horizontal de visão e 

35.º abaixo da mesma e, lateralmente, faz uma abertura de 80.º, ou seja, 25.º de 

cada lado, além da área de visão óptica. 

• Nível 3 – Movimento da cabeça: neste nível situa-se o campo visual que se 

consegue atingir movimentando a cabeça. A cabeça consegue girar até 55.º para a 

esquerda ou para a direita, inclinar-se até 40.º para a frente e 50.º para trás e 

inclinar-se até 40.º para a esquerda ou a direita, pendendo para um dos ombros, (fig. 

10). 
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Áreas de visão (Lida, 1990:205). Para localizar os vários grupos de objectos, por 

exemplo vestuário, podem ser definidas três áreas de preferência: 

− Ao nível 1, as observações visuais podem ser feitas rapidamente e com pouco 

esforço. O tempo necessário e o esforço vão crescendo quando se passa do nível 1 

para o nível 2 e deste para o nível 3. 

No nível 1, podem ser feitas 2 observações em simultâneo, apenas com uma olhada. 

Significa que podem ser colocados dois conjuntos visuais de forma a que haja 

uma observação comparativa. 

− Ao nível 2, os grupos ficam num campo de visão periférica, podendo haver uma 

visão global mas exigem uma fixação visual posterior para a percepção de 

detalhes. 

− Ao nível 3, os objectos serão percebidos se houver um movimento consciente da 

cabeça. 

Esta classificação de visão em três níveis leva a recomendar que os grupos de objectos 

sejam classificados em três categorias, de modo a que aqueles de maior importância se 

situem no nível 1, os de média importância no nível 2 e aqueles de uso eventual, no 

nível 3 (Lida, 1990:205). 

 

 
Fonte: Adaptado de Lida (1990:205) 
Fig. 9 - Áreas de visão óptima e máxima. 
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 Fonte: Adaptado de Lida (1990:127)  
Fig. 10 - Valores médios (em graus) de rotações voluntárias do corpo, na antropometria 
dinâmica. 

 
No arranjo de uma montra podemos considerar a teoria do “gestalt”. Esta teoria como 

referrido por Lida (formula que, o organismo consegue perceber um conjunto de 

elementos como se de uma forma completa se tratasse, onde os componentes são 

integrados entre sí, de modo que não é possível decompô-las sem destruir o conjunto, 

ou seja, o conjunto passa a ser uma nova identidade, e não somente a soma dos seus 

componentes, mesmo que essas componentes estejam dispostas de maneiras diferentes, 

formando diferentes conjuntos. Segundo Lida (1990:206) a teoria de “gestalt” é 

composta de três leis (fig. 11): lei da proximidade; lei da similaridade; lei da 

continuidade: 

• Lei da proximidade: objectos que se situam muito próximos entre si são 

percebidos como um todo; 

• Lei da similaridade: formas ou colecções de objectos similares são reconhecidos 

como um grupo; 

• Lei da continuidade: figuras incompletas são completadas na mente do 

observador. 

  

Fonte: Adaptado de Lida (1990:206) 
 

Fig. 11 - Pela teoria do “gestalt”, as figuras próximas ou semelhantes entre si são percebidas como 
um conjunto único e, as incompletas, como se fossem completas. 



Cap. 2 − Abordagem Teórica 

 40

2.6.1.2.1 – Construção da montra 

Na construção da montra, deve posicionar-se em primeiro plano, no centro da 

decoração, o artigo principal, ao seu redor ou por trás deve existir uma mera decoração 

ou figuração, mantendo uma relação com o todo (Demetresco, 2004). 

Se o produto for pequeno, a montra deve encontrar-se aproximadamente entre 1 m e 1,4 

m de altura do chão, elevando-se o produto para mais perto dos olhos das pessoas. Se o 

produto for grande, todo o espaço circundante deve estar mais “livre” e, a exposição do 

produto deve encontrar-se de preferência a partir de 50 cm do chão até 1,75 m de altura. 

A profundidade da montra também é muito importante e pode variar entre 80 cm e 1,50 

m. É ainda importante, projectar o ângulo de visão no qual o produto será aprendido. O 

ângulo de visão do transeunte estará sempre entre 0,80 m e 1,80 m, fora deste intervalo 

de visão é muito difícil afirmar-se que o produto está visualmente no foco do 

consumidor (Demetresco, 2004). 
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2.7 – A Marca 

2.7.1 – Introdução 

Neste ponto “dedicado” à Marca, será feita referência àquilo que ela é, o que representa 

e para que serve. 

Será ainda estabelecida uma relação de envolvimento, de experiência e de fidelidade do 

consumidor com a marca, com a “sua” marca. 

 

2.7.2 – O que é a marca 

Segundo Runkel e Brymer (apud Schultz e Barnes, 2001:36), o termo marca, de brand 

ou brandr, tem origem na antiga palavra norueguesa que significava to burn, “queimar”. 

O termo original foi desenvolvido para designar a fonte, o fabricante ou o proprietário 

de um produto ou item. Daí, derivou-se para o uso mais comum, “marcar” gado, 

cavalos, ovelhas ou outros bens. Para Ferreira, a marca é o “ato ou efeito de marcar” é o 

“sinal que se faz num objecto para reconhecê-lo” (Ferreira, 1986:1089). 

O Código da Propriedade Industrial define marca como sendo um sinal distintivo de 

produtos ou serviços: “a marca pode ser constituída por um sinal ou um conjunto de 

sinais susceptíveis de representação gráfica (…) que sejam adequados a distinguir os 

produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” (art. 222.º, n.º 1, do 

Código da Propriedade Industrial, 2003). 

Dentro da definição de marca anteriormente definida, surge ainda a da AMA (American 

Marketing Association) que define marca como sendo “um nome, termo, sinal, símbolo 

ou desenho, ou combinação destes, que pretende identificar os bens e serviços de uma 

empresa e diferenciá-los dos concorrentes”. (AMA, apud Cimatti, 2000:1; Kotler e 

Armstrong, 2003:212) “servem-se” também desta definição para definir marca. 

O conceito de marca começou por fazer referencia à parte física do produto, no entanto, 

a sua evolução agregou outros aspectos tornando-a mais completa e complexa. Assim 

segundo (Semprini, 1995), o conceito de marca transcende a definição de produto e, 
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enquanto este último ocupa um lugar ou uma posição no mercado, o primeiro existe 

muito para além do mundo físico. Ela existe também no espaço psicológico da mente 

humana e pertence ao universo da "experiência subjectiva" p.14. 

Para Pinho, uma marca não significa apenas um produto ou serviço, mas incorpora um 

conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis para o consumidor o poder 

diferenciar daqueles que lhe são similares (Pinho, 1996:43). As associações evocadas 

pela imagem da marca, as tangíveis dizem respeito aos atributos físicos como garantia, 

performance do produto ou preço. As intangíveis ou emocionais são conceitos como 

masculinidade, diversão, confiança, entusiasmo; e são eles que causam maior impacto 

no comportamento do consumidor, garantindo o reconhecimento das diferenças entre as 

marcas de uma mesma categoria.  

Segundo Aaker (1998), uma associação de marca é algo ligado a uma imagem na 

memória, uma lembrança. Essas associações ajudam o consumidor a processar e 

encontrar a informação referente a determinado produto, proporcionando uma 

importante base para a diferenciação. “Algumas associações de marca influenciam a 

decisão de compra pela credibilidade e confiança da marca” p.117. 

Para Gobé uma marca não diz respeito somente à visibilidade e às funções de um 

produto, mas também ao “diálogo emocional” que ela provoca com o consumidor 

(Gobé, 2002:17). Assim, quando a marca é construída sobre base sólida e consistente, é 

capaz de sintetizar aspectos físicos, funcionais, emocionais e estéticos ligados a um 

universo de produtos ou serviços, afectando a percepção do público e conquistando um 

espaço exclusivo na mente dos consumidores e, nas palavras de Kotler (2004) levando o 

consumidor a relacionar o significado transmitido pelas marcas com as características 

que ela agrega ao produto, como honestidade, confiança, idoneidade, solidariedade e 

segurança. Os diferentes tipos de associações que os consumidores desenvolvem face 

às marcas irão determinar a imagem que ficará na sua memória (Kotler, 2004).  

Segundo Park (et al, 1986), podemos falar em diferentes imagens por referência ao tipo 

de necessidades que a marca satisfaz: as necessidades funcionais - imagem funcional; 

as de experiência – imagem sensorial; e as simbólicas - imagem simbólica 
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Sampaio (1999) refere a grande importância que a marca tem na hora da compra. Ela 

age como um facilitador operacional, eliminando processos de decisão relativamente 

complexos a cada momento da existência; como um elemento catalisador, acelerando, 

de forma segura, esses processos decisórios; e como forma de expressão social, 

transformando essas decisões em factos de interação social. 

Para Martins (2000) "O consumidor tem menos tempo e paciência para escolher, e os 

produtos estão ficando muito parecidos [...] a tendência na maior parte das categorias é 

que a imagem e as associações de marca sejam cada vez mais os fiéis da balança" p.232 

Para Randazzo "sem marca, o produto é uma coisa – uma mercadoria, um saquinho de 

café ou uma lata de sopa" (Randazzo, 1996:25). Como “os produtos não podem falar 

por si: a marca é que dá o significado e fala por eles” (Tavares, 1998:17). É a marca que 

dá “vida” ao produto (Cooper, 1979), que o transforma numa entidade dotada de 

"personalidade" (Abrams, 1981, apud Hanby, 1999; Aaker, 1997), e com as quais 

podemos estabelecer “relacionamentos” (Blackston, 1992, 1993, 1995; Fournier; 

1998). 

Segundo Aaker “as atitudes dos objectos, como as marcas, que podem ser associados a 

traços de personalidade, fornecem benefícios auto-expressivos e simbólicos aos 

consumidores” (Aaker, 1999:45), influenciando os seus comportamentos de compra. 

 

2.7.3 – Envolvimento, experiência e fidelidade à marca 

A “Fidelidade do Consumidor é um comprometimento profundo em recomprar um 

produto ou serviço preferido consistentemente no futuro, apesar de influências 

situacionais e esforços de marketing que existam buscando o comportamento de troca 

de fornecedor no consumidor” Oliver (1996). 

Torna-se necessário diferenciar comportamento de compra repetida de lealdade 

(fidelidade)13 à marca. Segundo Mown e Minor (2003), Comportamento de compra 

                                                 
13 Na literatura de marketing aparecem conforme preferência do autor dois termos diferentes para definir 
a mesma ideia, sendo eles, “fidelidade” e “lealdade”. 
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repetida significa que o consumidor está simplesmente a comprar um produto 

repetidamente, sem nenhum sentimento especial pelo mesmo; Fidelidade à marca, em 

contrapartida, implica que o consumidor tem alguma preferência real pela marca. Os 

consumidores exibem fidelidade à marca apenas quando preferem o produto de maneira 

activa (Jacoby e Chestnut, 1978). Está implícito na ideia de fidelidade que o consumidor 

sente muito mais do que uma simples paixão passageira pela marca (Mown e Minor, 

2003). 

Para Mown e Minor (2003) a fidelidade a uma marca está intimamente ligada à 

satisfação14 do consumidor e ao seu comportamento de reclamação. Fidelidade à marca 

é o grau em que um consumidor mantém uma atitude positiva em relação à marca, 

estabelece um compromisso com ela e pretende continuar a compra-la no futuro. A 

fidelidade à marca é directamente influenciada pela satisfação ou insatisfação com a 

mesma, acumulada ao longo do tempo, bem como pelas percepções da qualidade do 

produto (Boulding et al, 1993). 

A relação entre satisfação e fidelidade não apresenta consenso entre os pesquisadores. 

Como exemplo Jones e Sasser (1995) reconhecem que embora havendo uma relação 

positiva entre a satisfação e a lealdade, esta por sua vez, não é linear. Esta situação 

pode ser ainda compreendida segundo os níveis de lealdade. Afinal, um consumidor 

pode estar satisfeito, mas tem uma lealdade cognitiva, logo a sua relação com a empresa 

é mais frágil e completamente distinta do caso, em que o consumidor além de estar 

muito satisfeito tem uma lealdade de acção. Já Anderson e Sullivan (1993) referem que 

uma das relações testadas e confirmadas empiricamente é a relação da satisfação tendo 

por consequência a intenção de recompra. Outros estudos comprovaram uma relação 

positiva entre satisfação e lealdade (Bloemer e Kasper, 1995). 

A fidelidade à marca é acompanhada por um compromisso. O compromisso com a 

marca tem sido definido como ligação emocional ou psicológico do consumidor com 

uma marca específica dentro de um grupo de produtos do mesmo tipo (Beatty  et al, 
                                                 
14 A satisfação constitui o maior produto da actividade de marketing unindo os processos que culminam 
em compra e consumo com fenómenos pós-compra tais como mudança de atitude, comportamento de 
compra repetida e fidelidade à marca (Churchill e Surprenant, 1982). 
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1988). Enquanto que a fidelidade à marca tem uma componente que não é apenas 

comportamental mas também de atitude, o compromisso com a marca tende a enfatizar 

a componente emocional ou sentimental. … o comportamento é consequência do 

envolvimento no momento da compra, o qual, por sua vez, resulta do envolvimento com 

o tipo de produto da marca (Beatty  et al, 1988). De acordo com os autores do estudo, 

esse envolvimento acontece quando o produto está intimamente ligado aos valores, às 

necessidades e à auto-imagem, importantes para o consumidor. 

O compromisso com a marca ocorre com maior frequência com produtos de alto 

envolvimento que simbolizam a auto-imagem, os valores e as necessidades dos 

consumidores. Esses problemas tendem a ser bens duráveis de consumo, muito caros, 

que envolvem maior risco percebido (Martin e Goodell, 1991), embora também possam 

ser produtos simples como refrigerantes. Algumas evidências indicam que as 

preferências de marca são formadas durante a infância e a adolescência (Guest, 1964). 

 “As marcas devem obrigatoriamente facilitar a compra - muitos consumidores estão 

dispostos a comprar coisas novas, mas após várias experiências, gostam de comprar o 

produto certo” (McCarthy e Perreault, 1997:157). Mown e Minor mostram discordar 

desta ideia ao referirem que os consumidores muitas vezes trocam de marca, e fazem-no 

sem que nada o faça prever e sem se encontrarem infelizes com a marca que possuíam 

anteriormente. Mas este fenómeno ocorre ainda segundo os mesmos autores, com maior 

frequência no caso de produtos que causam fraco envolvimento e, em que existe pouca 

diferença entre as marcas. Os consumidores trocam de marca porque se adaptam àquela 

que usam com maior frequência. Mudar de marca para uma nova, faz com que o 

consumidor saia do seu nível de adaptação e promova algum aumento no prazer 

recebido de acordo com o tipo de produto (Mown e Minor, 2003). 
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2.8 – Os Preços 

O preço é o principal atributo considerado pelos consumidores no momento de escolha 

das lojas onde farão as suas compras (Rojo, 2003). O nível de preços afecta 

directamente a atracção do consumidor (Parente, 2000). Enquanto uns consumidores 

compram sem dar demasiada importância ao preço, outros veem no preço o principal 

factor de decisão (Zeithaml, 1982; Wakefield e Inman, 1993). 

Os clientes procuram um bom valor no que compram. No entanto, se para uns o bom 

valor significa um preço baixo, outros estão dispostos a pagar mais, desde que 

acreditem que estão a obter valor com o seu dinheiro em termos de qualidade (Levy e 

Weitz, 2000). 

Os consumidores geralmente não memorizam os preços de compras ou de consultas 

anteriores (Mazumdar e Monroe, 1992). Alguns estudos mostram que, muitas vezes os 

consumidores se lembram dos preços, e quando não se lembram têm um referencial de 

preços que influencia o seu comportamento de compra, pois a informação sobre o 

preço, mesmo quando não é conscientemente recordada pode influenciar a escolha do 

produto (Monroe e Lee, 1999). 

Os consumidores têm mais facilidade de escolha perante tipos de produtos em que há 

uma maior variedade de preços (Park et al, 2000). 

Quando a compra envolve marcas, a tendência dos consumidores  é a de escolher as que 

conhecem considerando ser a escolha destas menos arriscada, independentemente do 

seu preço e da qualidade serem mais ou menos favoráveis, quando comparadas com 

marcas que não conhecem (Hoyer e Brown, 1990; Macdonald e Sharo, 2000). 

A preocupação para com os preços não está normalmente relacionada com o rendimento 

ou outros factores socio-económicos (Zeithaml, 1982; Wakefield e Inman, 1993). 
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2.9 – Processo cognitivo 

Os estímulos percebidos na interacção resultante entre o Homem e o meio envolvente, 

chegam até este através dos seus órgãos sensoriais (Mowen e Minor, 2003). 

Esses estimulos são percebidos e processádos pelo Homem através de um processo 

denominado “Processo Cógnitivo”. 

 

No ponto que agora damos inicio pretende-se explicar de forma simples o complexo 

processo de “processamento de informação” por parte do consumidor. Assim: 

− De entre os vários modelos propostos pela literatura especializada que  parecem 

reunir maior consenso entre os especialistas e ser os mais apropriados à 

explicação da temática que agora se inicia escolhemos os seguintes modelos: 

O “Modelo simplificado do processamento de informação” pelo consumidor 

(Bettman, 1979). Onde se pretende mostrar os três factores que influenciam o 

processamento de informação: percepção, nível de envolvimento do consumidor 

e memória; 

O “Modelo de memória de armazenamento múltiplo”, composto por três 

diferentes tipos de sistemas de armazenamento da memória, memória sensorial, 

memória temporária e memória permanente (Bettman, 1979). 

− Como suporte a estes modelos são ainda introduzidas explicações a conceitos 

que se julgam de extrema importância à percepção do tema. São eles: 

processamento de informação, percepção, atenção e memória. 
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2.9.1 – Introdução 

Engel (et al, 1995) definem os recursos do consumidor em três dimensões, económicos, 

temporais e cognitivos. O conceito de recursos económicos está associado ao 

rendimento pessoal do consumidor; os recursos temporais são o tempo disponível para 

a realização das obrigações pessoais, familiares e sociais, tais como o tempo 

discricionário ou de lazer; e os recursos cognitivos, como a capacidade de processar 

informação. 

Cognição é um complexo grupo de funções mentais onde se inclui a atenção, 

percepção, compreensão, aprendizagem, memória e raciocínio, entre outras. Estes 

atributos mentais permitem ao indivíduo compreender e relacionar-se com o mundo e 

seus elementos (Parenté, 1996), através da organização interpretativa dos estímulos 

percebidos (Gade, 1998). 

O comportamento do sujeito é visto como uma consequência da coexistência entre 

factores ambientais e os processos cognitivos pessoais de cada indivíduo (Escartí, 

2002). As principais funções do sistema cognitivo são, interpretar os aspectos do 

ambiente e processar as informações, raciocinar (Peter e Olson, 1994).  

Muitas situações de consumo exigem do consumidor um mínimo de processamento 

cognitivo. Alguns autores que afirmam que os consumidores evitam as situações onde é 

exigido maior esforço de elaboração. Nesse sentido, os consumidores preferem uma 

situação simplesmente aceitável ou satisfatória a uma situação óptima (Garbarino e 

Edell, 1997; Krugman apud Assael, 1992). 

É importante não confundir percepção com atenção ou com memória. Percepção, é a 

capacidade de conhecer e interpretar os estímulos sensoriais que entram no sistema de 

processamento da informação (Magill, 1984), para tal, é necessário recorrer aos 

mecanismos da atenção de modo a que o sujeito tome consciência dos estímulos que o 

envolvem (Viana e Cruz, 1996), e os reconheça e/ou compare com informação contida 

na memória (Greco, 2002). 
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2.9.2 – Processamento de informação 

O processamento de informação por parte do consumidor é a situação através da qual o 

consumidor é exposto à informação, lhe presta atenção, a compreende, a posiciona na 

memória e a armazenam para utilizar mais tarde (Mowen e Minor, 2003). Wiener 

(1968) define informação como o conteúdo daquilo que é trocado com o mundo 

exterior na medida em que o indivíduo se vai ajustando a ele e faz com que esse ajuste 

tenha efeito sobre ele. 

Quando o indivíduo reage de forma adequada à informação ou gera a sua própria 

informação, pode adaptar-se e até influenciar o mundo que o rodeia, (Mowen e Minor, 

2003). Os mesmos autores referem como exemplo que, o indivíduo ao comprar 

vestuário está a fornecer informação a respeito do conceito que o indivíduo tem de sí 

próprio. 

Quanto aos estímulos ou informação “absorvida” pelo consumidor Kotler (2004:195) 

refere  que “é mais provável que as pessoas notem estímulos que se relacionem com 

uma necessidade atual”, ou seja, os focos de atenção e retenção centram-se em 

elementos de interesses individuais. Também se verifica-se, a tendência de interpretar 

informação de acordo com julgamentos pré-estabelecidos. 

 

2.9.2.1 – Processamento de informação – envolvimento e percepção 

A fig. 12, apresenta de forma simplificada um modelo de processamento de 

informação pelo consumidor. Este modelo mostra a forma como os três factores, a 

percepção, o nível de envolvimento do consumidor e a memória, influenciam o 

processamento de informação. 
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 Fonte: Adaptado de Mowen e Minor, 2003:44  
Fig. 12 - Modelo de processamento de informação pelo consumidor. 

 

Os estímulos chegam ao consumidor através dos cinco sentidos, visão, audição, 

paladar, olfacto e do tacto. Esses estímulos podem ser de entre outros, estímulos 

naturais, ondas sonoras, ondas de luz, substâncias químicas, sensações tácteis (Mowen 

e Minor, 2003). 

Segundo Mowen e Minor (2003), o processamento de informação dos estímulos 

recebidos, pode ser influenciado pela: 

− Percepção: Pessoas diferentes perante o mesmo estímulo podem atribuir-lhe 

significados distintos, porque a sua percepção é influenciada pelas suas 

expectativas e pelas suas experiências anteriores. O grau de interesse pelo 

objecto que esteja no foco da consciência pode aumentar ou reduzir a acuidade 

perceptual para ele (Maddix, 1990); 

− Nível ou grau de envolvimento: O nível de envolvimento do consumidor com o 

estimulo é que determina se o estimulo passará do estágio de exposição para o 

de atenção, chegando ao estágio de compreensão do processo de percepção; 

− Função da memória: Como é perceptível através da fig. 12, a memória 

desempenha um importante papel em cada um dos estágios. Ajuda a orientar os 

processos de exposição e de atenção, ao permitir que os consumidores antecipem 
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os estímulos com os quais podem vir a ter contacto. Auxilia no processo de 

compreensão ao armazenar o conhecimento do consumidor acerca do ambiente. 

 

2.9.2.1.1 – Percepção 

Uma pessoa quando motivada está pronta a agir. A forma como a pessoa motivada 

realmente age é influenciada pela percepção que ela tem da situação (Kotler e Keller, 

2005). 

Conforme referem Sperling e Martin (1999), a percepção é a acção de descodificar um 

estímulo registado no cérebro, através dos mecanismos sensoriais. Para Boone e Kurtz 

(1998:180) percepção é o significado que uma pessoa atribui aos estímulos recebidos 

através dos cinco sentidos. Percepção, é ainda o processo através do qual o indivíduo é 

exposto à informação, presta atenção nela (Mowen e Minor, 2003), selecciona, 

organiza e interpreta os estímulos que recebe, com base na visão que tem do mundo 

(Schiffman e Kanuk, 1994), para criar uma imagem significativa desse mesmo mundo 

(Berelson e Steiner, 1964). Do ponto de vista cognitivo Greco (2002) define percepção 

como a “entrada na consciência de uma impressão sensorial” p.56 através da qual o 

sujeito forma uma imagem de si próprio e do meio ambiente que o envolve. 

O processo perceptivo segundo Gade (1998) é selectivo, pois é necessária uma 

proximidade física para que haja estimulação dos órgãos dos sentidos. O mecanismo 

perceptual rege as relações entre o indivíduo e o mundo envolvente onde todo o 

conhecimento é sempre adquirido através da percepção (Dubois, 1999) O indivíduo, ao 

filtrar e analisar as informações está a criar uma imagem do mundo para se poder 

adaptar a ele. Este processo de transformação da realidade factual, objectiva, em 

realidade pessoal, subjectiva, envolve a mobilização e operacionalidade dos 

mecanismos cerebrais centrais (Eysenck e Keane, 1994). 

Nem sempre a percepção do sujeito, interpretação subjectiva, corresponde à realidade 

objectiva, mesmo quando o indivíduo pense que assim é (Greco, 2002). A percepção 

não é uma cópia autêntica do mundo exterior, pois este é subjectivamente vivido e 

percebido por um processo sensorial e modulado por um processo puramente 
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subjectivo, tais como a personalidade e as emoções do indivíduo (Grandjean, 1998). Na 

verdade o que acontece, é que o cérebro estrutura e organiza representações para 

produzir o real e, “essa produção é uma tradução, não uma reprodução ou um reflexo" 

(Morin, 1986:26). No momento em que ocorrem os estímulos externos, o cérebro não 

funciona apenas como um produtor de representações e percepções, mas ele coordena 

movimentos elaborados em resposta a estes estímulos (Fialho, 2001). 

A percepção rege as relações entre o indivíduo e o meio em que está inserido, criando 

grande impacto sobre o comportamento de compra (Dubois, 1999). O indivíduo acredita 

e aceita as impressões sensoriais que recebe, no entanto a percepção que ele tem do 

mundo que o envolve é influenciada. Influenciada pelo ambiente (Kotler e Keller, 

2005), pelas crenças, atitudes, valores, personalidades (Las Casas, 2005); pelas 

expectativas e experiências passadas do individuo (Grieve, 1993); pelo nível de 

conhecimento e familiaridade que se tem dos assuntos ou pelas necessidades dos 

pessoais (Las Casas, 2005). 

Para Dubois o processo de percepção decompõe-se em sensação e interpretação, ou 

seja, tudo que os meios sensoriais registam e como são organizadas estas informações. 

Segundo o autor, as pessoas apenas param naquilo que se distingue do geral, naquilo 

que é diferente e que representa desvios, irregularidades Dubois (1999). 

Para Mazzon (et al, 1983) o processo de percepção compreende duas fases, a percepção 

selectiva e a descodificação. A percepção selectiva, ocorre numa fase inicial, onde o 

indivíduo selecciona para a sua atenção certas posições de um total de informações que 

a situação apresenta. Uma parte da informação disponível obtida é assimilada, uma 

outra porção é monitorizada com atenção indirecta e outra porção escapará inteiramente 

da atenção (Mazzon et al, 1983). A descodificação, tenta localizar a informação que 

entra (incoming) com respeito ao stock de informação passada, dotando-a de significado 

(Berelson, Steiner, 1964). 

Para Kotler (2004), o processo de percepção divide-se em três fases, atenção selectiva, 

distorção selectiva e retenção selectiva. A atenção selectiva significa que as pessoas ao 

serem expostas a uma enorme quantidade de estímulos diários onde a maioria é 

descartada, direccionem a sua atenção para um determinado tipo de estímulos que 
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percebem. È provável que as pessoas percebam mais os estímulos que prevêem; os que 

se relacionem com uma necessidade actual; ou aqueles cujos desvios sejam maiores em 

relação a um estímulo normal. Mesmo os estímulos que chamam a atenção, nem sempre 

conseguem “transmitir” aquilo para que foi planeado. Isto ocorre devido à distorção 

selectiva, porque existe a tendência de as pessoas interpretarem as informações 

conforme as suas intenções pessoais, interpretando-as de maneira que se ajustem e 

reforcem as suas pré-concepções em vez de contrariá-las. A retenção selectiva é 

constituída pelo facto de as pessoas esquecerem mais do que aquilo que aprendem. As 

pessoas esquecem o que vêem, mas tendem a reter informações que apoiam e reforcem 

as suas crenças e atitudes. Assim, tendem a lembrar os pontos positivos referidos a um 

produto e ou serviço de preferência e esquecer os pontos positivos expostos a respeito 

de produtos e ou serviços concorrentes. A retenção selectiva explica porque os 

profissionais de marketing dramatizam e repetem mensagens de propaganda ao 

mercado-alvo 

Conforme referem Wagner III e Hellenbeck (2000), o consumidor no momento da 

compra toma a decisão através da percepção do objecto em questão. Começa por fazer 

uma avaliação intrínseca do que irá adquirir e só posteriormente escolhe de entre as 

diversas variáveis extrínsecas existentes para o produto, aquela que mais chamou a sua 

atenção perceptiva. 

 

2.9.2.1.2 – Atenção 

Para que a percepção ocorra é necessário que o estímulo receba atenção (Schewe e 

Smith, 1982). Assim, é preciso que o indivíduo recorra aos mecanismos da atenção de 

forma a tomar consciência dos estímulos que o envolvem (Viana e Cruz, 1996), os 

reconheça e os compare com as informações contidas na memória (Greco, 2002). 

Atenção é a "forma de interacção com o meio, na qual o sujeito estabelece contacto 

com os estímulos relevantes para a situação do presente momento” (Dosil, 2004:178). É 

ainda nas palavras de Viana e Cruz, o processo que "leva a dirigir e manter a 

consciência nos estímulos percebidos" (Viana e Cruz, 1996), vindo eles do meio com o 

qual o individuo interage e/ou do seu organismo. Este mecanismo é igualmente 
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importante na determinação da informação que deve ou não ser retida na memória, 

afectando deste modo a quantidade e extensão a ser armazenada para posterior 

utilização. O processo de guardar a informação na memória é dos aspectos mais 

importantes do processamento de informação, uma vez que este sistema depende da 

interacção da informação nova, apresentada ao sujeito, com a informação retida 

anteriormente (Godinho et al, 1999).  

A atenção envolve segundo Lent de um modo geral, dois aspectos fundamentaisde de 

alerta e de atenção. O alerta que representa o estado geral de sensibilização dos órgãos 

sensoriais e o estabelecimento e manutenção do tónus cortical para a recepção dos 

estímulos. O segundo, o de atenção propriamente dita envolvendo a focalização do 

alerta sobre determinados processos mentais e neurobiológicos (Lent, 2002). 

Em muitos casos é impossível o indivíduo fazer mais do que uma tarefa de cada vez 

(Magill, 1984). De forma a obviar essa situação, atenuar os seus efeitos e protegendo o 

indivíduo de sobrecarga de estímulos, existe o processo de selecção, o qual leva o 

indivíduo a direccionar os seus esforços mentais, de forma a identificar e seleccionar a 

informação mais pertinente à realização da tarefa em execução (Samulski, 1995). Esta 

limitação, de dirigir e manter a atenção em mais do que um estímulo, encontra-se 

directamente relacionada com os mecanismos de atenção como capacidade limitada de 

processar a informação num determinado momento (Abernethy, 1993; Summers e Ford, 

1995). 

A vivência requer do Homem diferentes níveis de atenção. A atenção pode dividir-se 

em atenção rotineira e atenção não-rotineira. Como atenção rotineira temos a 

habilidade de desempenhar uma tarefa sem que se torne necessário dispensar grande 

quantidade de trabalho mental. Já na atenção não-rotineira verifica-se um 

envolvimento e intenso foco em objectos e tarefas que se podem dividir em (Rizzo, 

1997): 

− Foque da atenção: relaciona-se com o processo de busca e foco num objectivo 

específico; 

− Dividir atenção: o foco situa-se em dois ou mais eventos em simultâneo; 
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− Alternar atenção: alternar o foco igualmente entre dois aspectos; 

− Sustentar atenção ou vigilância: é a manutenção da concentração no elemento 

focado. 

A atenção pode ser dividida quanto à sua origem ou natureza em atenção voluntária ou 

involuntária (Dalgalarrondo, 2000). A atenção voluntária envolve selecção activa e 

deliberada do indivíduo em determinada actividade e, está ligada às motivações, 

interesses e expectativas (Dalgalarrondo, 2000). A atenção involuntária suscitada pelas 

características dos estímulos, ocorre na presença de eventos inesperados no ambiente e 

o indivíduo não é agente de escolha da sua atenção. Este tipo de atenção é mediada por 

processamento automático das informações, não requer controle consciente do 

indivíduo (Maçar, 2001) e, está intimamente ligado à reacção de orientação na qual o 

indivíduo movimenta os olhos e a cabeça em direcção ao estímulo de forma a permitir-

lhe condições de processamento (Brandão, 1995). 

A atenção pode ter ainda como foco outras coisas, além dos estímulos sensoriais que 

chegam pelos sentidos. Ela pode dirigir-se a processos mentais, tais como as memórias, 

pensamentos, recordações, execução de cálculos mentais. Se o foco é voltado para o 

ambiente externo denomina-se de percepção selectiva, se for voltado para o ambiente 

interno é denominado de cognição selectiva (Gazzaniga et al, 1998; Lent, 2002). 

São vários os factores que podem influenciar a atenção. De entre eles temos, o contexto 

no qual o indivíduo se encontra inserido, as características dos estímulos, expectativa, 

motivação, relevância da tarefa desempenhada, estado emocional, experiências 

anteriores (Davidoff, 1983; Cortese et al, 1999). 
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2.9.2.1.3 – Memória 

A memória segundo Gobbi (1991:627) é "um sistema de acção no qual as informações 

são conservadas e utilizadas em momento oportuno". Sendo então um sistema de 

"armazenamento e de recuperação de informação" (Amido e Godinho, 1997:70) 

baseado em etapas diferenciadas. 

A memória não envolve apenas a capacidade de recordar (Magill, 1984), ou é apenas 

um espaço físico onde se guarda a informação (Eysenck e Keane, 1994). Os processos 

de memória vão além da capacidade de fixar e reproduzir acontecimentos (Oliveira, 

1992). A memória é a faculdade que o ser humano tem de poder separar e organizar as 

informações que recebe através dos estímulos, sendo um processo indispensável ao 

comportamento/aprendizagem (Godinho et al, 1999) que permite evocar e reconhecer 

as experiências passadas, confrontando-as com outras mais recentes. Desta associação 

de informações resulta a dinâmica das nossas relações sociais e a formação das 

impressões acerca das outras pessoas.  

A memória influência os estágios de percepção (exposição, atenção e compreensão). 

Ela permite que o consumidor se antecipe e se exponha selectivamente aos estímulos 

que possa vir a encontrar. De maneira similar, a memória influencia o processo de 

atenção, orientando o sistema sensorial a concentrar-se, segundo a sua própria escolha, 

num determinado estímulo. Por último, a compreensão é afectada pelas expectativas e 

associações que os estímulos encontrados evocam na memória (Mowen e Minor, 2003). 

No que se refere à memorização, a motivação do individuo no momento de exposição a 

um novo estimulo tem influência naquilo que é lembrado (Engel et al, 1995). Assim, se 

o consumidor não estiver motivado, ou seja, interessado no objecto de aprendizagem, 

dificilmente reterá a informação exposta a respeito do mesmo. 
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2.9.3 – Processamento de informação − memória e aprendizagem cognitiva 

2.9.3.1 – Modelo simplificado de memória 

Bettman (1979) propõe um modelo de memória de armazenamento múltiplo, composto 

por três diferentes tipos de sistemas de armazenamento da memória, memória 

sensorial, memória temporária e memória permanente: 

− Memória sensorial − A informação começa por ser registada na memória 

sensorial, onde ocorre o estágio de atenção preliminar. Aqui, o estímulo é 

analisado de forma inconsciente e breve de modo a determinar da necessidade de 

alocação extra de capacidade de processamento. As imagens contidas nesta 

memória perder-se-ão se não receberem atenção. Caso o estímulo seja percebido 

como algo que se relaciona com os seus objectivos pessoais, então ser-lhe-á 

direccionado capacidade cognitiva adicional passando a informação para a 

memória temporária (Mowen e Minor, 2003). 

− Memória temporária (short-term memory) − Nesta memória a informação é 

temporariamente armazenada enquanto é processada. Neste estágio da memória 

os indivíduos processam informações activamente. As imagens contidas nesta 

memória se não receberem atenção perder-se-ão. Se a informação existente na 

memória temporária não for repetida (repetida silenciosamente para codificá-la 

na memória permanente), exercitada, esta perder-se-á num prazo de 

aproximadamente trinta segundos (Simon, 1969). Outra forma de se perder 

informação é substituindo-a por outra na capacidade limitada da memória 

temporária (Shiffrin e Atjinson, 1969) 

  A capacidade da memória temporária é limitada (Miller, 1956). O nível de 

envolvimento vivênciado pelo consumidor poderá influenciar a capacidade da 

memória temporária (Kahneman, 1973).  

− Memória permanente (long-term memory – LTM) − é o lugar onde a 

informação é armazenada definitivamente. Ela está ligada à memória temporária 

por meio de processos de codificação e recuperação (Mowen e Minor, 2003). 
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A memória permanente tem capacidade ilimitada de armazenar definitivamente 

a informação Bettman (1979). Armazena os significados de palavras, símbolos e 

muitas outras coisas juntamente com as associações existentes entre os vários 

conceitos semânticos (Mowen e Minor, 2003). Ela também pode armazenar 

informações de acordo com a sequência em que ocorrem (memória episódica), 

seu tipo (por exemplo, sentidos da visão, olfacto e tacto) e seu conteúdo afectivo 

ou emocional (Underwood, 1969). 

“Na memória permanente as imagens tendem a ser mais facilmente lembradas 

do que seus correlatos verbais, especialmente em circunstâncias de baixo grau de 

envolvimento” (Childers e Houston, 1984). 
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3.1 – Introdução 

Neste capítulo será: 

1 − Apresentada a metodologia utilizada na análise do “Impacto da Comunicação 

Visual Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”; 

2 − Feita uma sistematização do “processo de pesquisa” de acordo com os contributos 

propostos por Malhotra (2006) descrevendo como foi efectuada a investigação na 

análise da problemática em estudo que se assume como claramente “exploratória”; 

3 − Detalhado o processo de recolha de dados, sendo sublinhada a sua importância para 

a definição das questões em estudo; 

4 − Definidas as variáveis em estudo; 

5 − Definido o plano de amostragem e caracterizada a amostra resultante do estudo 

empírico; 

7 − Descrito de forma sucinta as técnicas de análise estatística que foram utilizadas. 
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3.2 – O processo de pesquisa 

A pesquisa foi efectuada de acordo com os seis passos do “processo de pesquisa em 

Marketing” sistematizados por Malhotra (2006:39): 

Definição do problema

↓

Definição da problemática teórica

↓

Formulação do processo de investigação empírica

↓

Recolha de elementos estatísticos

↓

Preparação dos dados e análise

↓

Preparação e apresentação do “reporte”  
 

Fig. 13 - Metodologia do Processo de Pesquisa. 
 

Etapa 1: Definição do problema 

O objectivo desta investigação prende-se com a identificação dos factores explicativos 

do “Impacto da Comunicação Visual Veiculada pela Montra da Loja no 

Comportamento do Transeunte”, nomeadamente em relação ao seu comportamento de 

entrada ou não na loja e consequentemente as implicações que dai advêm no total das 

compras. 

Etapa 2: Desenvolvimento de uma abordagem 

No capítulo anterior, expusemos a problemática teórica. De acordo com a abordagem 

efectuada, será relevante para explicar a “força” que a comunicação visual emitida pela 

montra tem sobre o olhar do transeunte, a ponto de o fazer desviar-se do seu percurso 

normal e induzi-lo a entrar na loja e a comprar. Temos os contributos de entre outros de 

Morgado e Gonçalves (1997), Mendes (1998) e Blessa (2001) que referem a grande 

importância do PDV (Ponto De Venda) nas decisões de compra; de Demetresco (apud 

Pinto, 2004) a importância da decisão das vendas, tomada na loja após o impacto da 
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montra sobre o olhar do individuo; o contributo de autores como Eco (1989) e Pedrosa 

(2003), que referem a importância de estímulos como o vestuário e a cor como 

complemento ao estimulo montra, ou da marca segundo Aaker (1998). 

Etapa 3: Formulação da concepção de pesquisa 

Detalharemos neste capitulo todo o processo de recolha de dados, o processo de 

amostragem, tamanho da amostra e técnicas estatísticas de análise dos dados;  

Etapa 4: Trabalho de campo ou colecta de dados 

Detalharemos o método utilizado para recolha no campo dos elementos necessários à 

presente investigação; 

Etapa 5: Preparação e análise dos dados 

Será feita a descrição do processo de análise dos dados recolhidos e utilizados; 

Etapa 6: Preparação e apresentação do relatório. 

Serão apresentadas as conclusões desta investigação, bem como algumas sugestões para 

eventuais futuros trabalhos de investigação. 

 

3.3 – Características do universo e plano de amostragem 

Na planificação e recolha de bibliografia para a realização deste trabalho que nos 

permitisse ter um ponto de partida e um termo de comparação, na temática em estudo, 

deparámo-nos com um vazio. 

Da pouca bibliografia encontrada e que se refere ao tema em análise de forma muito 

sucinta, registámos apenas alguns poucos valores em percentagem que fomos 

apresentando e relacionando ao longo deste trabalho. 

O universo da amostra, são todos os transeuntes que passam em frente da montra de 

uma loja de vestuário, ao longo do dia em que o PDV (Ponto De Venda) se encontra 

aberto, período esse compreendido entre as 10 horas e as 24 horas. 
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A zona geográfica escolhida foi a área urbana do Porto, onde se situam duas reputadas 

marcas de vestuário a “Salsa” e a “Throttleman”. Localizadas, a “Salsa” no centro 

comercial “Norte Shopping” e a Throttleman na “Galeria Península”. 

Para um estudo comparativo escolheram-se duas lojas que, vendem roupa, situam-se em 

Centros Comerciais e ambas as lojas com a montra localizada à esquerda15 da porta de 

entrada para o PDV (Ponto De Venda) 

Os dias escolhidos para a recolha de imagens foram os dias 9 (“fim de estação – 

Primavera-Verão”), 16 e 30 (“inicio de estação – Outono-Inverno”) de Setembro de 

2006, onde o primeiro apresenta roupa “fora de moda” a preços mais baixos em relação 

aos segundos “na moda” e que por isso mesmo sendo a roupa uma novidade os preços 

são mais altos. 

A recolha de dados foi: 

− Para a “Salsa”: 9 e 16 de Setembro 2006  

− Para a “Throttleman”: 9 e 30 de Setembro 2006  

 

Com base na obra de Malhotra (2006) utilizámos na pesquisa descritiva deste trabalho o 

“método de observação16”, por ser aquele que mais se coaduna com os objectivos deste 

                                                 
15 Nota – É importante referir a localização da/das montra/s (exteriores) em relação à porta de entrada da 
loja. Existem lojas com duas montras e lojas só com uma montra. No primeiro caso, a montra posiciona-
se uma de cada lado da porta, para estas (lojas) todas as pessoas que entram, passam necessariamente 
sempre em frente de pelo menos uma das montras (podendo olhar ou não – podendo “sofrer” estímulos 
ou não por parte da montra); para as lojas que só têm uma montra, o posicionamento destas em relação à 
porta diz-nos que pode haver pessoas que entram na loja sem passarem pela montra e portanto sem 
“sofrerem” qualquer estimulo por parte desta – nos casos em estudo, só há uma montra e posiciona-se à 
esquerda da entrada na loja, podendo haver assim pessoas que se deslocam da direita para a esquerda em 
relação à montra que entram na loja sem passar em frente desta. Esta nota não faz a regra, existe também 
um caso em que as pessoas que se deslocam da direita para a esquerda e entram na loja depois olharem 
para a montra, são aquelas que seguindo este trajecto, porque olharam para a montra voltam para traz e 
entram na loja. (este caso está devidamente registado no nosso estudo). 
16 “A observação envolve o registo sistemático de padrões de comportamento das pessoas, objectos e 
eventos a fim de obter informações sobre o fenómeno de interesse. O observador não interroga as pessoas 
que estão sendo observadas, nem se comunica com elas. As informações podem ser registadas à medida 
que os eventos ocorrem, ou a partir de registos de eventos passados. Os métodos observacionais podem 
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trabalho, a observação e análise de imagens gravadas. Gravámos o comportamento das 

pessoas à medida que ele se foi desenrolando, de forma a obter informação sobre as 

suas atitudes sem nunca ter havido comunicação com elas  

Dos métodos de observação que podem ser estruturados ou não-estruturados17, directos 

ou indirectos, optámos pelo “método de observação não-estrutural”. O “método de 

observação não-estrutural” como refere Malhotra (2006) dá-nos alguma flexibilidade à 

posterior porque “.. o problema ainda precisa ser formulado com precisão, tornando-se 

necessária uma certa flexibilidade para identificar os componentes-chave do problema e 

para formular hipóteses” p.198, já que esta metodologia por se tratar de imagens 

gravadas não interage com a existência de um questionário e consequentemente de um 

pré-teste, julgamos ser esta a melhor opção de escolha. 

A observação pode ainda ser realizada em ambiente natural18 ou planeado. Optamos 

pela observação em ambiente não planeado, ou seja, pelo “ambiente natural” que nos 

permite obter imagens fiáveis do comportamento do transeunte. 

O modo de aplicação da observação foi feito através de “observação mecânica”19,  

Para a realização deste trabalho, a amostra foi recolhida em dois locais distintos, 

localizados na área urbana do Porto. Para o caso “Salsa” a recolha foi no centro 

comercial “Norte Shopping”, para o caso “Throttleman” a recolha foi na “Galeria 

                                                                                                                                               
ser estruturados ou não-estruturados, directos ou indirectos. Além disso, a observação pode ser realizada 
em um ambiente natural ou planejado”. (Malhotra, 2006:198). 
17 “Na observação não-estruturada, o observador monitora todos os aspectos do fenómeno que parecem 
importantes para o problema em foco – por exemplo, observar crianças brincando com brinquedos novos. 
Eesa forma de observação  é adequada quando o problema ainda precisa ser formulado com precisão, 
tornando-se necessária uma certa flexibilidade para identificar os componentes-chave do problema e para 
formular hipóteses. Na observação não-estruturada, o potencial para a tendenciosidade do observador é 
elevada. Por essa razão, os resultados da observação devem ser tratados como hipóteses a serem testadas, 
e não como resultados conclusivos. Assim, a observação não-estruturada é mais adequada para as 
pesquisas exploratórias” … Na observação não-estruturada a “Observação que envolve o monitoramento 
por pesquisador de todos os aspectos do fenómeno sem especificar antecipadamente os detalhes” 
(Malhotra, 2006:198). 
18 “A observação natural envolve a observação do comportamento da maneira como ele se desenvolve 
em seu ambiente natural. Por exemplo, poderíamos observar o comportamento dos entrevistados 
enquanto fazem um lanche no Burger King.” … Na observação natural “Observação do comportamento 
da forma como ele acontece no ambiente natural” (Malhotra, 2006:198-199) 
19 “Observação mecânica estratégia de pesquisa observacional em que dispositivos mecânicos, e não 
observadores humanos, registam o fenómeno que está sendo observado” ” (Malhotra, 2006:200) 
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Península”. A recolha de imagens teve inicio às dez horas, hora de abertura do 

comércio ao público e prolongou-se até às vinte e quatro horas, hora de encerramento 

dos referidos centros comerciais. 

Recolhidas as imagens, verificámos ser o fluxo de transeuntes muito irregular ao longo 

do dia, conforme se tratasse da parte da manhã, da tarde ou da noite. Para que o estudo 

abrangesse de forma uniforme as amostras, estas foram divididas em três partes 

correspondentes às três divisões naturais do dia, a manhã, a tarde e a noite. Desta 

divisão resultaram três sub-amostras, compreendidas, a manha entre as 10 horas e as 14 

horas, a parte da tarde entre as 14 horas e as 19 horas e a parte da noite entre as 19 horas 

e as 24 horas. Cada uma destas sub-amostras foram divididas em blocos de 10 minutos 

de onde foram retirados 50% destes blocos e trabalhados posteriormente. 



Cap. 3 − Metodologia 

 66
 

3.3.1 – Características da amostra 

A fig. 14 resume as características mais relevantes e possíveis de detectar no estudo das 

amostras do caso Salsa e do caso Throttleman.  

Unid % Unid %
M. Criança 274 261
F. Criança 270 273
F. Criança   ∗ 1806 2.350 16% 674 1.208 14%

M. Jovem 2964 1767
F. Jovem 3866 6.830 46% 2512 4.279 48%

M. Adulto 1899 1112
F. Adulto 2972 4.871 32% 1654 2.766 31%

M. Terc. idade 541 325
F. Terc. idade 433 974 6% 339 664 7%

15.025 100% 8.917 100%

Unid % Unid %
M. Criança 221 82
F. Criança 112 169
F. Criança   ∗ 291 624 12% 117 368 8%

M. Jovem 781 653
F. Jovem 1548 2.329 43% 1371 2.024 46%

M. Adulto 757 572
F. Adulto 1476 2.233 41% 1214 1.786 41%

M. Terc. idade 83 57
F. Terc. idade 130 213 4% 140 197 5%

5.399 100% 4.375 100%

TOTAL dos 2 dias de amostra 33.716

∗     Não se diferênciam estes individuos por sexo por fazerem parte do grupo de pessoas que passam e não
       olham ou olham de "relance". Não fazendo parte do grupo de individuos que têm contacto com a montra
       e/ou o PDV e sendo crianças achou-se por bem não os diferenciar.

Totais por amostra

Totais por amostra

Amostra - Throttleman

9 Setembro de 2006 30 Setembro de 2006

Total da população - Caso Salsa  e Caso Throttleman.

Amostra - Salsa

9 Setembro de 2006 16 Setembro de 2006

 

 

Fig. 14 - Características da amostra - Salsa e Throttleman. 
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3.4 – As variáveis em investigação 

Este estudo é realizado com base apenas em registos gravados, não tendo qualquer 

outro apoio complementar, como por exemplo, o recurso a entrevistas. O recurso a 

entrevistas permitir-nos-ia identificar qual dos estímulos referidos provocou 

determinada resposta no transeunte. Assim, não nos é possível apresentar uma relação 

directa causa e efeito mas um estudo descritivo das causas e dos efeitos observados. 

Somos assim limitados à identificação e descrição das variáveis. 

 

As variáveis observadas dividem-se da seguinte forma: 

A – Amostra – Dia da gravação; 

B – Corredor – Comportamento no corredor (deslocação); Deslocação no interior / 

exterior do corredor;  

C – Montra − Não passa/passa em frente da montra; Não olha/olha para a montra; 

“Ataque” à (para ver a) montra; Não para ou para; Movimento em frente da 

montra; Comportamento em relação à montra; Observação da montra; Tempo de 

paragem ou observação (se não para) da montra; 

D – Loja – Entra ou não entra (na loja); Tempo de permanência na loja; Compras (n.º 

sacos); Compras (tipo de compra); Compras (quem compra); 

E – Indivíduos – Indivíduos do grupo (n.º indivíduos); Sexo (de cada individuo do 

grupo); idade (de cada individuo do grupo). 
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Explicação das variáveis: 

A – Amostra: 

1 – Dia da gravação 

Esta variável representa os dias em que foram registadas em vídeo as imagens que 

serviram de base a este “estudo de caso”. Os registos da Salsa foram nos dias 9 e 16 de 

Setembro de 2006, os da Throttleman nos dias 9 e 30 de Setembro de 2006. 

B – Corredor: 

Destina-se a registar a forma como as pessoas se deslocam nos corredores dos 

respectivos centros comerciais. 

Quando referimos direita ou esquerda e/ou interior ou exterior do corredor significa 

sempre a posição do individuo transeunte em relação à montra. 

2 – Comportamento no corredor (deslocação) 

(Parâmetros: 1 = Vem da Direita; 2 = Vem da Esquerda) 

Esta variável apresenta a deslocação do indivíduo permitindo saber se a deslocação se 

dá da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. 

3 – Deslocação no interior / exterior do corredor: 

(Parâmetros: 1 = Lado da Montra; 2 = Lado oposto da Montra) 

Regista a posição do transeunte no corredor em relação à montra. Regista a passagem 

no lado da montra ou no lado oposto da montra. 

Esta variável é particularmente importante, quando combinada com a variável 6 

(“Ataque” à montra (p/ ver a) montra”) pois indica se o indivíduo que se desloca no 

lado oposto da montra faz um “ataque” à montra, isto é, se a montra teve alguma 
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influência sobre a deslocação do individuo “obrigando-o” a desviar a sua trajectória 

para observar a montra. 

C – Montra; 

Aqui registam-se as relações que o transeunte tem com a montra. 

4 – Não passa / passa em frente da montra 

(Parâmetros: 0 = Não passa; 1 = Passa) 

Esta variável indica se os indivíduos que na sua deslocação pelo corredor, passam em 

frente da montra ou não. Existe um caso em que o indivíduo entra dentro da loja sem 

passar em frente da montra. Esse caso verifica-se quando o indivíduo se desloca da 

direita para a esquerda (lado direito do corredor em relação à montra) e entra na loja 

sem passar na montra, porque a montra se posiciona no lado esquerdo da porta de 

entrada na loja. 

5 – Não olha / olha para a montra 

(Parâmetros: 0 = Não olha; 1 = Olha) 

Divide os transeuntes em duas “classes”, aqueles que olham para a montra e os que não 

olham. 

Conjugando a variável 5 (“Não olha / olha para a montra”) com a variável 4 (“Não 

passa / passa em frente da montra”) permite-nos conhecer os casos dos indivíduos que 

não olham para a montra porque não passam em frente desta. 

6 – Ataque à (p/ ver) montra 

(Parâmetros: 0 = s/ ataque; 1 = Ataque Natural (não se desvia); 2 = Ataque de 

Aproximação (desloca-se p/ a montra) 

Entenda-se por “ataque” a atitude do transeunte ao desviar-se da posição por onde 

segue, desviando-se em direcção à montra para a observar, isto é, verifica-se que o 
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transeunte tem necessidade de se desviar da sua trajectória “natural” para observar a 

montra. Observa-se assim, uma clara interferência da montra no comportamento do 

individuo. 

Esta variável só faz sentido quando conjugada com a variável 3 (“Deslocação no 

interior/exterior do corredor”) que nos dá a posição perto (“Lado da Montra”) ou 

afastado da montra (“Lado oposto da Montra”) permitindo saber se houve desvio do 

percurso. 

7 – Não pára / pára (na montra) 

(Parâmetros: 0 = Não para; 1 = Para 

Diferencia os que pararam dos que não pararam na montra. 

8 – Movimento em frente da montra 

(Parâmetros: 0 = s/ movimento; 1 = Quieto; 2 = Movimento 

Esta variável permite-nos saber se o transeunte assume em frente da montra, uma 

posição de “estátua” (parado) ou conjugando com a variável 7 (“Ataque à (p/ ver) 

montra”) se faz pequenas deslocações com o objectivo de a observar, ou ainda, se 

observou a montra à medida que se foi deslocando sem parar. Aqueles que não passam 

estão também registados como sem movimento e derivam da combinação das variáveis 

8 e 4 (Não passa / passa em frente da montra) 

9 – Comportamento em relação à montra (posição) 

(Parâmetros: 0 = s/ comportamento; 1 = Fixo à Direita; 2 = Fixo ao Centro; 3 = Fixo 

à Esquerda, 4 = combinação: 1 e/ou 2 e/ou 3) 

Sem comportamento, significa que o transeunte não passou em frente da montra. 

Esta variável permite saber em que parte da montra o observador focou a sua atenção, 

isto é, se fixou o seu olhar no lado direito, no lado esquerdo ou no centro da montra ou 

ainda se preferiu ver a montra na sua totalidade, deslocando-se ao “longo” desta. 
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Como existem os transeuntes já referenciados na variável 4 (“Não passa / passa em 

frente da montra”) que não passam em frente da montra, estes são registados como sem 

comportamento. 

10 – Observação da montra 

(Parâmetros: 0 = s/ atitude; 1 = Foca; 2 = Varre) 

Entenda-se por: “focar” – olhar para uma determina posição da montra; “varrer” – 

olhar para a montra no seu todo, isto é, no primeiro caso o indivíduo observa um ponto 

da montra, já no segundo caso o indivíduo observa vários pontos da montra. 

Nota 1: é importante referir que um indivíduo para “focar” (“prender” a atenção num 

ponto da montra – direita, centro ou esquerda) começa por “varrer” a montra e, neste 

acto contínuo, observa um ponto que o atrai mais fixando assim a sua atenção nesse 

ponto, permitindo dizer que houve um ponto focal ou lado da montra que prendeu mais 

sua a atenção. 

Nota 2: esta variável 10 (Observação da montra) pode suscitar alguma confusão com a 

variável 9 (Comportamento em relação à montra (posição)). Enquanto a variável 9 

representa a posição física (direita, centro ou esquerda) do observador em relação à 

montra, a variável 10 representa a forma como a montra foi observada, “focar” e 

“varrer” tem a ver com o olhar da pessoa e não com a sua posição física. 

11 – Tempo de paragem ou observação (se não para) da montra (segundos) 

Regista o tempo de observação da montra, tenha o indivíduo parado ou observado a 

montra em andamento. 

A conjugação desta variável com a variável 7 (Não para / para (na montra)) permite 

saber se o indivíduo parou ou não para observar a montra. 
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D – Loja  

Registam-se todos os comportamentos do individuo no interior da loja. 

12 – Não entra / entra (na loja) 

(Parâmetros: 0 = não entra; 1 = entra) 

Diferencia os indivíduos, entre aqueles que entram daqueles que não entram na loja. 

13 – Tempo de permanência na loja (segundos) 

Regista em segundos o tempo de permanência do indivíduo na loja. Assim, quando o 

tempo de permanência na loja é zero significa que o transeunte não entrou. 

14 – Compras (n.º sacos) 

(Parâmetros: 0 = 0 sacos; 1 = 1 saco; 2 = mais do que 1 saco) 

Regista o n.º de compras através da observação do n.º de sacos. 

Observando o individuo à entrada e à saída da loja podemos registar o diferencial do n.º 

de sacos, permitindo saber se o individuo efectuou ou não compras. 

15 – Compras (tipo de compra) 

(Parâmetros: 0 = não compra; 1 = passa na montra - olha e para: compra; 2 = passa 

na montra - olha e não para: compra; 3 = passa na montra - não olha: compra; 4 = 

não passa na montra: compra) 

Conjugando esta variável com todas as anteriores, podemos deduzir sobre o tipo de 

compra que o sujeito efectuou. Temos assim, quando: 

0 = não compra – pode o sujeito ter entrado e não comprado ou não ter comprado 

porque não entrou na loja, neste caso recorrendo à variável 12 podemos saber se o 

sujeito entrou ou não; 
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1 = passa na montra – olha e para: compra – sabemos que o sujeito foi motivado pela 

montra a parar, observou-a, entrou na loja e comprou; 

2 = passa na montra – olha e não para: compra – olhou para a montra não parou, mas 

podemos saber se houve algum interesse por parte do transeunte em observar a montra, 

mesmo não parando, através do recurso à variável 10 que dá o tempo de observação da 

montra;  

3 = passa na montra – não olha: compra – a montra não teve qualquer efeito sobre a 

compra pois o indivíduo não a observou; 

4 = não passa na montra: compra – este sujeito entrou directamente na loja, sendo a 

compra completamente “limpa” da influência da montra. 

16 – Compras (quem compra) 

(Parâmetros: 0 = Ausência de actividade; 1 = Homem Criança; 2 = Homem Jovem; 3 

= Homem Adulto; 4 = Homem Terceira-Idade; 5 = Mulher Criança; 6 = Mulher 

Jovem; 7 = Mulher Adulta; 8 = Mulher Terceira-Idade, 9 = Grupo 

Esta variável diz quem efectuou a compra. Divide as pessoas em quatro categorias: 

criança, jovem, adulto e terceira idade referindo ainda se cada uma destas categorias é 

homem ou mulher. 

E – INDIVÍDUOS 

Identificamos a pessoa que está a ser alvo de análise. 

17 – Indivíduos do grupo (n.º de indivíduos) 

Esta variável regista o número de indivíduos que formam o grupo em observação. Os 

grupos em estudo vão desde o “grupo” singular, constituído por uma pessoa, até ao 

grupo que tem no máximo sete pessoas. 

18 – 24 – Sexo 1 – Sexo 2 (…) Sexo 7 (idade de cada individuo do grupo) 
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(Parâmetros: 1 = Feminino; 2 = Masculino) 

Estas variáveis registam cada indivíduo do grupo pelo seu sexo, sendo definido assim se 

é do sexo feminino ou do sexo masculino.  

25 – 31 – Idade 1 – Idade 2 (…) Idade 7 (sexo de cada individuo do grupo) 

(Parâmetros: 1 = Criança; 2 = Jovem, 3 = Adulto; 4 = Terceira-Idade) 

Na impossibilidade de se conhecer a idade de cada indivíduo da amostra, a idade 

cronológica de cada indivíduo do grupo é dividida em quatro escalões: criança, jovem, 

adulto e indivíduo da terceira idade. 

A conjugação desta variável com as variáveis 18-24 permite-nos saber que tipo de 

pessoas faz compras. 

A fig. 15 apresenta as variáveis descritas. (ver Anexo 1) 

Grupo de variáveis Tipo de variáveis observadas

A - Amostra

B - Corredor

C - Montra

D - Loja

E - Indivíduos

18 – 24 – Sexo 1 – Sexo 2 (…) Sexo 7 (idade de cada individuo do grupo);
25 – 31 – Idade 1 – Idade 2 (…) Idade 7 (sexo de cada individuo do grupo).

Variáveis definidas para a realização do trabalho

13 – Tempo de permanência na loja (segundos);
14 – Compras (n.º sacos);

16 – Compras (quem compra)
17 – Indivíduos do grupo (n.º de indivíduos);

9 – Comportamento em relação à montra (posição);
10 – Observação da montra;
11 – Tempo de paragem ou observação (se não para) da montra (segundos);

15 – Compras (tipo de compra);

1 – Dia da gravação;
2 – Comportamento no corredor (deslocação);
3 – Deslocação no interior / exterior do corredor;
4 – Não passa / passa em frente da montra;

12 – Não entra / entra (na loja);

5 – Não olha / olha para a montra;
6 – Ataque à (p/ ver) montra;
7 – Não pára / pára (na montra);
8 – Movimento em frente da montra;

 
Fig. 15 - Quadro Resumo das variáveis em estudo. 
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3.5 – Instrumentos de recolha de dados 

Na realização deste trabalho, e devido à forma como a recolha de dados se efectuou, 

através de recolha mecânica, não houve um questionário prévio não havendo assim a 

possibilidade de realização de um pré-teste. 

O trabalho realizou-se com base em imagens gravadas que, tinham por objectivo captar 

a atitude do transeunte em relação à montra. Não foi definido há prior, qualquer tipo de 

comportamento do transeunte considerado como importante, mas considerados 

importantes e objecto de estudo, todos os que se relacionassem com o comportamento 

do individuo em frente da montra. 

Para este estudo que se baseou em imagens gravadas, foram dispostas duas câmaras de 

filmar, uma no interior da montra, outra dentro da loja. Enquanto a primeira registava a 

deslocação do transeunte no corredor do Centro Comercial, e a sua empatia pela montra, 

a segunda registava as pessoas que entravam na loja, permitindo observar se efectuavam 

compras ou não. 

 

3.6 – Técnicas de análise estatística 

3.6.1 – Introdução 

Recolhidas e analisadas as imagens, os comportamentos dos indivíduos transformados 

em varáveis e estas lançadas em base de dados, foram posteriormente trabalhadas través 

do programa estatístico SPSS 16.020 (Statistical Package for Social Sciences).  

Na análise estatística das variáveis, foram utilizadas as técnicas de “Análise Descritiva” 

e de “Análise Bivariada”. 

                                                 
20 SPSS (Statistical Package for Social Sciences), é “por tradição, o programa de eleição dos cientistas das 
ciências sociais” (Maroco, 2003) 
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3.6.2 −  Análise Descritiva 

Uma estatística descritiva descreve, de forma sumária, alguma característica de uma ou 

mais variáveis fornecidas por uma amostra de dados (Hill e Hill, 2005). Foi utilizada 

para determinar a média, o desvio padrão, as percentagens e a variância. 

 

3.6.3 − Análise Bivariada 

São técnicas estatísticas que estabelecem-se relações entre duas variáveis (Pestana e 

Gageiro, 2003). Para o estudo em causa foram utilizadas as seguintes técnicas 

bivariadas: 

• Qui-quadrado: o teste do Qui-quadrado testa a hipótese nula que duas variáveis não 

estão relacionadas uma com a outra. Um valor significativo para o χ2 indica que as duas 

variáveis não são independentes (Hill e Hill, 2005). O teste do Qui-quadrado ou 

Pearson pressupõe a formulação de duas hipóteses: a hipótese nula (H0), que estabelece 

a independência entre as variáveis e a hipótese alternativa (H1), que refere uma relação 

de dependência entre essas duas variáveis (Pestana e Gageiro, 2005). 

• ANOVA: A análise da variância simples (ANOVA) utiliza-se quando se pretende 

comparar médias de dois grupos. Este procedimento obriga a testar a hipótese global de 

igualdade de médias entre os grupos, em que a H0 estabelece que as médias são iguais 

para todos os grupos e a H1 estabelece que as médias não são iguais para todos os 

grupos. 

 



 

 

 

 

4 − Resultados 

 

 

 

4.1 − Introdução 

4.2 − Características da amostra 

4.3 – As influências da montra no comportamento do transeunte 
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4.1 – Introdução 

Neste capitulo será apresentada a análise dos resultados empíricos e os dados obtidos na 

pesquisa de campo. Com base no carácter exploratório descritivo deste estudo, 

procuramos identificar e avaliar as alterações verificadas no comportamento do 

transeunte após o impacto da observação da montra e as suas implicações quer na 

entrada na loja, quer no consumo. 

Os dados estatísticos foram estudados através da “Análise Descritiva” e da ”Análise 

Bivariada”  

 

4.2 – Características da amostra 

As características mais relevantes do estudo do caso Salsa e do caso Throttleman 

encontram-se planificadas em três tabelas: 

A “tabela da fig. 16−Salsa/Throttleman” regista os transeuntes que de forma declarada 

mostram interesse e estabelecem contacto com a loja, com a montra ou com ambas, ou 

seja, regista os transeuntes: 

• Que entram na loja e não olham para a montra; 

• Que olham para a montra mas não entram no loja; 

• Que olham para a montra e entram no loja. 

A “tabela da fig. 17−Salsa/Throttleman” regista os transeuntes que passam em frente da 

montra e não olham ou olham de “relance” mostrando indiferença e falta de interesse na 

sua observação. Estes indivíduos não entraram na loja; 

A “tabela da fig. 18−Salsa/Throttleman”, faz o “resumo” das duas tabelas anteriores. 
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As tabelas da fig. 16 e 17, são orientadas segundo o sexo e o nível etário dos 

indivíduos. A tabela da fig. 18, regista ainda forma como os transeuntes se movimentam 

no corredor. Os indivíduos são assim divididos em função da sua deslocação no 

corredor, diferenciando aqueles que se deslocam da DE ou ED, isto é, deslocação da 

direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. 

 

SALSA / THROTTLEMAN

Sexo Sexo % Sexo Sexo %
Masc. Fem. Masc. Fem.

Criança 7% + 7% = 14% 6% + 7% = 13%
Jovem 18% + 30% = 48% 18% + 32% = 50%
Adulto 11% + 22% = 33% 10% + 21% = 31%
Terceira idade 3% 2% = 5% 2% + 4% = 6%

100% 100%

N 3.947 4.004 7.951

Sexo Sexo % Sexo Sexo %
Masc. Fem. Masc. Fem.

Criança 8% + 4% = 12% 4% + 8% = 12%
Jovem 13% + 27% = 40% 12% + 27% = 39%
Adulto 13% + 30% = 43% 13% + 31% = 44%
Terceira idade 2% + 3% = 5% 2% + 3% = 5%

100% 100%

N 2.790 2.116 4.906

TOTAL das amostras dos casos - Salsa e Throttleman 12.857

9 Setembro de 2006 30 Setembro de 2006

Throttleman

Indivíduos da amostra que estabeleceram contacto com a montra e com a loja ou com uma das duas.

9 Setembro de 2006 16 Setembro de 2006

Salsa

 
 

Fig. 16 - Registo dos indivíduos do caso Salsa e do caso Throttleman que, estabelecem contacto com 
a loja, com a montra ou com ambas. O registo é feito em função do sexo e dos níveis etários dos 
indivíduos. 
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DE ED DE ED

Criança Não Olha 7,1% + 8,0% = 15,2% 4,9% + 7,9% = 12,8%
Olha de "relance" ∗ 0,8% + 0,3% = 1,1% 0,5% + 0,4% = 0,9%

H. Jovem Não Olha 7,3% + 10,1% = 17,4% 7,9% + 11,4% = 19,3%
Olha de "relance" 1,6% + 1,4% = 3,0% 1,0% + 0,8% = 1,8%

M. Jovem Não Olha 6,4% + 12,2% = 18,6% 8,1% + 13,0% = 21,1%
Olha de "relance" 3,1% + 2,3% = 5,4% 2,5% + 1,4% = 3,9%

H. Adulto Não Olha 5,1% + 6,3% = 11,4% 5,7% + 7,9% = 13,5%
Olha de "relance" 1,2% + 0,7% = 1,9% 0,8% + 0,5% = 1,3%

M. adulta Não Olha 6,7% + 8,3% = 15,0% 5,5% + 9,3% = 14,8%
Olha de "relance" 2,7% + 1,3% = 4,0% 0,9% + 0,8% = 1,6%

H. Terc. Idade Não Olha 1,8% + 1,3% = 3,1% 2,7% + 2,0% = 4,6%
Olha de "relance" 0,5% + 0,1% = 0,5% 0,3% + 0,2% = 0,4%

M. Terc. Idade Não Olha 1,2% + 1,2% = 2,4% 1,9% + 1,6% = 3,4%
Olha de "relance" 0,6% + 0,2% = 0,8% 0,4% + 0,1% = 0,5%

Totais Parciais (DE ou ED) 46,2% 53,8% 100,0% 43,0% 57,0% 100,0%

N 11.078 4.913 15.991

DE ED DE ED

Criança Não Olha 5,9% + 3,5% = 9,4% 0,4% + 3,9% = 4,2%
Olha de "relance" ∗ 1,0% + 0,8% = 1,7% 0,2% + 0,7% = 0,9%

H. Jovem Não Olha 6,9% + 6,6% = 13,5% 5,0% + 9,9% = 14,9%
Olha de "relance" 1,5% + 1,6% = 3,0% 0,2% + 3,0% = 3,2%

M. Jovem Não Olha 11,8% + 8,1% = 20,0% 12,2% + 9,8% = 22,0%
Olha de "relance" 3,9% + 6,3% = 10,2% 6,1% + 6,9% = 12,9%

H. Adulto Não Olha 7,2% + 4,3% = 11,5% 4,6% + 5,8% = 10,4%
Olha de "relance" 0,8% + 2,5% = 3,3% 0,2% + 2,1% = 2,3%

M. adulta Não Olha 10,3% + 7,2% = 17,5% 7,5% + 9,2% = 16,6%
Olha de "relance" 3,1% + 3,9% = 7,1% 1,7% + 6,6% = 8,3%

H. Terc. Idade Não Olha 0,2% + 1,1% = 1,4% 0,2% + 0,1% = 0,3%
Olha de "relance" 0,2% + 0,0% = 0,2% 0,8% + 0,1% = 0,9%

M. Terc. Idade Não Olha 0,5% + 0,3% = 0,8% 2,0% + 0,0% = 2,1%
Olha de "relance" 0,1% + 0,4% = 0,5% 0,0% + 0,9% = 0,9%

Totais Parciais (DE ou ED) 53,4% 46,6% 100,0% 41,1% 58,9% 100,0%

N 2.609 2.259 4.868

TOTAL das amostras dos dois casos - Salsa e Throttleman 20.859

Legenda:

∗ − Olha de "relance" - Olhar desinteressado sobre a montra.

9 Setembro de 2006 16 Setembro de 2006

9 Setembro de 2006 16 Setembro de 2006

       Vem da        Vem da

       Vem da            Vem da

DE - O individuo desloca-se da direita para a esquerda. *

SALSA / THROTTLEMAN
Individuos da amostra que não olham para a montra ou se olham é só de "relance".

ED - O individuo desloca-se da esquerda para a direita. *

Nota - Deslocação DE ou ED, movimento do individuo em relação ao lado direito ou esquerdo da montra.

Salsa

Throttleman

 

Fig. 17 - Registo dos indivíduos do caso Salsa e do caso Throttleman que, não estabelecem contacto 
com o PDV (Ponto De Venda) ou com a montra. O registo é feito em função do sexo e dos níveis 
etários. 



Cap. 4 − Resultados 

 81
 

1.º Dia 2.º Dia
Amostra Amostra

Salsa Olha 16,5% + 16,7% = 33,2%
Não olha 46,3% + 20,5% = 66,8%

100,0%

Total Parcial 23.942

Throttleman Olha 28,6% + 21,6% = 50,2%
Não olha 26,7% + 23,1% = 49,8%

100,0%

Total Parcial 9.774

TOTAL - Salsa e Throttleman 33.716

Legenda

− −
− −

− −
− −

Tabela Resumo − Total da população das amostras do caso Salsa  e do caso Throttleman.

Salsa
1.º dia observação - 09-09-2006 SaldosFim Estação - Primavera verão
2.º dia observação - 16-09-2006 Nova Estação

Throttleman

Inicio Estação - Outono Inverno

1.º dia observação - 09-09-2006 Saldos
2.º dia observação - 30-09-2006 Nova Estação

Fim Estação - Primavera verão
Inicio Estação - Outono Inverno

 
Fig. 18 -  Total da população das amostras do caso Salsa e do caso Throttleman. 

 
Feita a análise das amostras em estudo, registámos o envolvimento de 33.716 

indivíduos. 

Ao valor total de 33.716 transeuntes,  foram retirados 20.859 indivíduos, 15.991 do 

caso Salsa e 4.868 do caso Throttleman que não tiveram contacto com a montra e/ou 

com a loja. Estes indivíduos “excluídos” passaram em frente da montra mas não 

mostraram qualquer interesse em a observar. 

Da amostra inicial “restam” 12.857 indivíduos, 7.951 do caso Salsa e 4.906 do caso 

Throttleman. É com estes transeuntes que estabeleceram contacto com a montra e/ou 

com a loja que é desenvolvida a análise que a seguir se expõe.  
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4.3 – As influências da montra no comportamento do transeunte 

1 −  Comportamento no corredor – vem da direita/esquerda 

Total Total Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra Não ent. Entra Não ent. Entra

vem da direita 817 449 1266 882 567 1449 408 61 469 308 51 359
     Comportamento no Corredor 64,5% 35,5% 100,0% 60,9% 39,1% 100,0% 87,0% 13,0% 100,0% 85,8% 14,2% 100,0%
     Entra ou Não Entra 73,0% 51,1% 63,4% 96,8% 49,7% 70,6% 33,0% 78,2% 35,6% 32,3% 85,0% 35,4%
     Total 40,9% 22,5% 63,4% 43,0% 27,6% 70,6% 31,0% 4,6% 35,6% 30,3% 5,0% 35,4%
vem da esquerda 302 430 732 29 573 602 830 17 847 647 9 656
     Comportamento no Corredor 41,3% 58,7% 100,0% 4,8% 95,2% 100,0% 98,0% 2,0% 100,0% 98,6% 1,4% 100,0%
     Entra ou Não Entra 27,0% 48,9% 36,6% 3,2% 50,3% 29,4% 67,0% 21,8% 64,4% 67,7% 15,0% 64,6%
     Total 15,1% 21,5% 36,6% 1,4% 27,9% 29,4% 63,1% 1,3% 64,4% 63,7% 0,9% 64,6%

1119 879 1998 911 1140 2051 1238 78 1316 955 60 1015
     Comportamento no Corredor 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0%
     Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
     Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0%

(Saldos) (Inicio Estação) (Saldos) (Inicio Estação)

Salsa Throttleman

Entra/Não Entra Entra/Não Entra Entra/Não Entra Entra/Não Entra

9 Setembro de 2006 16 Setembro de 2006

Comportamento no Corredor:

Total

9 Setembro de 2006 30 Setembro de 2006

Nivel significancia = 0,1 Nivel significancia = 0,1 Nivel significancia = 0,1 Nivel significancia = 0,1

 
Fig. 19 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando vem da direita ou da 
esquerda. 
 

Caso Salsa: 

A deslocação no corredor no caso Salsa verifica-se preferencialmente pelo lado direito 

do corredor21 sendo esses valores de 63,4% em período de saldos e 70,6% em época de 

inicio de estação. 

Em época de saldos dos indivíduos que vêm da direita apenas 35,5% entram, no entanto 

dos indivíduos que vêm da esquerda 58,7% entram. Este padrão é ainda mais visível em 

época de inicio de estação, sendo que dos indivíduos que vêm da direita apenas 39,1% 

entram contra a entrada de 95,2% dos que vêm da esquerda. 

Dos indivíduos que vêm da direita no dia 9, 64,5% não entram e apenas 35,5% entram 

contra os que vêm da esquerda 41,3% não entra e 58,7% entra. Com idêntica análise 

para o dia 16, podemos concluir também da maior probabilidade de que quem vem pela 

esquerda entrar. Sendo de salientar o facto de que dos que vêm da esquerda apenas 

4,8% não entram. 

                                                 
21 Lado direito do corredor é o lado direito em relação à montra. 
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Dos indivíduos que entram praticamente repartem-se entre os que vêm da direita e da 

esquerda. Em época de saldos, dos indivíduos que entram 51,1% vêm da direita e 48,9% 

vêm da esquerda. Com valores tão próximos torna-se indiferente que os indivíduos 

venham da direita ou da esquerda. Idêntico padrão se regista em período de inicio de 

estação onde 49,7% dos indivíduos que entram vêm da direita e 50,3% vêm da 

esquerda. 

Verificam-se nos dois dias que, o número de pessoas que vêm da esquerda em qualquer 

um dos dias é substancialmente menor do que o número de pessoas que vêm da direita. 

De destacar o facto de no dia 16 apenas 29,4% das pessoas virem da esquerda. 

Caso Throttleman: 

A deslocação no corredor no caso Throttleman não se verifica segundo os padrões do 

caso Salsa, neste caso a preferência é pelo lado esquerdo do corredor sendo esses 

valores de 64,4% em período de saldos e 64,6% em período de inicio de estação. 

Contrariamente ao caso Salsa, dos indivíduos que vêm da esquerda em época de saldos 

apenas 2,0% entram, no entanto dos indivíduos que vêm da direita 13,0% entram. Este 

padrão confirma-se em época de inicio de estação, sendo que dos indivíduos que vêm 

da esquerda apenas 1,4% entram contra a entrada de 14,2% dos que vêm da esquerda. 

Este padrão é contrário ao verificado no caso Salsa. Quem vem da direita tende a entrar 

proporcionalmente mais do que quem vem da esquerda. 

Dos indivíduos que vêm da direita no dia 9, 64,5% não entram e apenas 35,5% entram, 

contra os que vêm da esquerda 41,3% não entra e 58,7% entra. Com idêntica análise 

para o dia 16, podemos concluir também da maior probabilidade de que quem vem pela 

esquerda entrar. Sendo de salientar o facto de que, dos que vêm da esquerda apenas 

4,8% não entram. 

Dos indivíduos que entram e contrariamente ao padrão verificado no caso Salsa aqui a 

predominância é dos indivíduos que vêm da direita. Em época de saldos, dos indivíduos 

que entram 78,2% vêm da direita e 21,8% vêm da esquerda. Com valores tão 

diferenciados não é indiferente para os que entram que venham da direita ou da 
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esquerda, pois regista-se uma entrada muito superior daqueles que vêm da direita. Este 

padrão torna-se mais visível em período de inicio de estação onde 85,0% dos 

indivíduos que entram vêm da direita e 15,0% vêm da esquerda. 

Contrariamente ao padrão registado no caso Salsa, nos dois dias, época de saldos e 

período de inicio de estação, nota-se que o número de pessoas que vêm da direita em 

qualquer um dos dias é substancialmente menor do que o número de pessoas que vêm 

da esquerda. 

Podemos afirmar então que existe correlação entre o comportamento no corredor e 

“entra” ou “não entra” na loja, não sendo indiferente vir da direita ou da esquerda. No 

caso Salsa observa-se um padrão onde claramente os indivíduos que vêm da direita têm 

maior propensão a não entrar do que os que vêm da esquerda. Já no caso Throttleman 

esse padrão também é claro sendo que o sentido de maior propensão a não entrar é 

daqueles que vêm da esquerda quando comparados com aqueles que vêm da direita. 

 

2 − Deslocação no interior/exterior do corredor 

Total Total Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra Não ent. Entra Não ent. Entra

625 345 970 492 452 944 433 72 505 329 54 383
Deslocação no interir/exterior Corredor

64,4% 35,6% 100% 52,1% 47,9% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 85,9% 14,1% 100,0%
Entra ou Não Entra 55,9% 39,2% 48,5% 54,0% 39,6% 46,0% 35,0% 92,3% 38,4% 34,5% 90,0% 37,7%
Total 31,3% 17,3% 48,5% 24,0% 22,0% 46,0% 32,9% 5,5% 38,4% 32,4% 5,3% 37,7%

494 534 1028 419 688 1107 805 6 811 626 6 632
Deslocação no interir/exterior Corredor

48,1% 51,9% 100,0% 37,9% 62,1% 100,0% 99,3% 0,7% 100,0% 99,1% 0,9% 100,0%
Entra ou Não Entra 44,1% 60,8% 51,5% 46,0% 60,4% 54,0% 65,0% 7,7% 61,6% 65,5% 10,0% 62,3%
Total 24,7% 26,7% 51,5% 20,4% 33,5% 54,0% 61,2% 0,5% 61,6% 61,7% 0,6% 62,3%

1119 879 1998 911 1140 2051 1238 78 1316 955 60 1015
Deslocação no interir/exterior Corredor

56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0% 94,1% 5,9% 100,0%

Nivel significancia = 0,1 Nivel significancia = 0,1Nivel significancia = 0,1 Nivel significancia = 0,1

16 Setembro de 2006 9 Setembro de 2006 30 Setembro de 2006

Deslocação interir/exterior

Lado da Montra

Lado oposto da Montra

Total

Entra/Não Entra Entra/Não Entra Entra/Não Entra Entra/Não Entra

Salsa Throttleman

(Saldos) (Inicio Estação) (Saldos) (Inicio Estação)
9 Setembro de 2006

 
Fig. 20 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando se desloca no interior 
do corredor, lado da montra ou, quando se desloca no exterior do corredor, lado oposto da montra. 
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Caso Salsa: 

A deslocação no corredor é feita no caso Salsa preferencialmente quer em período de 

saldos quer em época de inicio de estação pelo “lado oposto da montra”. Sendo os 

valores em período de saldos de 51,5% e em época de inicio de estação de 54%. 

Dos indivíduos que entram em período de saldos, 60,8% vêm no lado oposto da 

montra, contra 39,2% que entram e se deslocam no lado da montra. Em período de 

inicio de estação, dos que entram 60,4% vêm no lado oposto ao da montra, contra 

39,6% que entram e se deslocam no lado da montra. 

Existe correlação entre o facto de “entrar” ou “não entrar” na loja versus a deslocação 

ser no interior ou no exterior do corredor. 

É mais provável que quem se desloca no exterior do corredor entre do que quem se 

desloca no interior. 

1.º dia: dos indivíduos que se deslocam do lado da montra apenas 35,6% entram (1.º 

caso) contra 51,9% relativamente aos que se encontram do lado oposto da montra e que 

entram. 

2.º dia: o mesmo é confirmado no dia 30 em que dos indivíduos que se encontram no 

lado da montra 47,9% entram contra 62,1% dos indivíduos que se encontram do lado 

oposto da montra e que entram. 

Caso Throttleman: 

A deslocação no corredor é feita no caso Throttleman preferencialmente quer em 

período de saldos quer em época de inicio de estação pelo “lado oposto da montra”. 

Sendo os valores em período de saldos de 61,6% e em época de inicio de estação 

62,3%. 

Dos indivíduos que entram em período de saldos 92,3% vêm no lado da montra, contra 

7,7% que entram e se deslocam no lado oposto da montra. Em período de inicio de 
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estação, dos que entram 90,0% vêm no lado da montra, contra 10,0% que entram e se 

deslocam no lado oposto da montra. 

Existe correlação entre o facto de entrar ou não entrar na loja versus a deslocação ser no 

interior ou no exterior do corredor. 

É mais provável que quem se desloca no interior do corredor entre do que quem se 

desloca no exterior. 

1.º dia: dos indivíduos que se deslocam do lado oposto da montra apenas 0,7% entram 

(1.º caso) contra 14,3% relativamente aos que se encontram do lado da montra e que 

entram. 

2.º dia: o mesmo é confirmado no dia 30 em que dos indivíduos que se encontram do 

lado oposto da montra 0,9% entram contra 14,1% dos indivíduos que se encontram do 

lado da montra e que entram. 

 

3 − Não passa/passa em frente da montra 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

0 333 333 0 436 436
Não passa/passa frente da montra 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 0,0% 37,9% 16,7% 0,0% 38,2% 21,3%
Total 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 21,3% 21,3%

1119 546 1665 911 704 1615
Não passa/passa frente da montra 67,2% 32,8% 100,0% 56,4% 43,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 62,1% 83,3% 100,0% 61,8% 78,7%
Total 56,0% 27,3% 83,3% 44,4% 34,3% 78,7%

1119 879 1998 911 1140 2051
Não passa/passa frente da montra 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

Nivel s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignificanc ia  = 0,1

Salsa

9 Setembro de  2006 16 Setembro de 2006
(Saldos) (Inicio Estação)

Não passa

Passa

Não passa/passa frente da montra Entra/Não Entra Entra/Não Entra

Total

 

Fig. 21 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando passa ou não passa em 
frente da montra. 
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De entre os transeuntes que passam em frente da montra e a observam, quer estejam 

parados ou em movimento, e isto para qualquer um dos dias, a maioria não entra na loja. 

Sendo a percentagem dos que não entram de 67,2% em época de saldos e de 56,4% em 

período de inicio de estação. 

 

4 – Não olha/olha para a montra 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

0 498 498 0 676 676
Não Olha / Olha para a Montra 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 0,0% 56,7% 24,9% 0,0% 59,3% 33,0%
Total 0,0% 24,9% 24,9% 0,0% 33,0% 33,0%

1119 381 1500 911 464 1375
Não Olha / Olha para a Montra 74,6% 25,4% 100,0% 66,3% 33,7% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 43,3% 75,1% 100,0% 40,7% 67,0%
Total 56,0% 19,1% 75,1% 44,4% 22,6% 67,0%

1119 879 1998 911 1140 2051
Não Olha / Olha para a Montra 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

Total

Não olha

O lha

Não O lha / O lha para a Montra: Entra/Não Entra Entra/Não Entra

(Saldos) (Inicio Estação)

Salsa

9 Setembro de  2006 16 Setembro de 2006

Nivel s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignificanc ia  = 0,1

 
Fig. 22 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando olha ou não olha para 
a montra. 
 

Das pessoas seleccionadas temos 75,1% e 67% indivíduos que olham para a montra, 

sendo estes valores da primeira e segunda amostras respectivamente.  

De entre os indivíduos que olham para a montra, claramente a maioria não entra na 

loja, sendo que em época de saldos 74,6% não entra e em período de inicio de estação 

66,3% não entra. 

De entre os indivíduos que entram na loja em época de saldos 56,7% não olham e 

43,3% olham. Em período de inicio de estação 59,3% não olham e 40,7% olham. 

É claro que, de entre os indivíduos que entram na loja são mais os indivíduos que não 

olham do que os que olham. 
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5 – “Ataque” à (p/ ver) montra - ataque natural” ou “ataque de aproximação” 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

0 498 498 0 676 676
"Ataque" à (p/ ver a) Montra 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 0,0% 56,7% 24,9% 0,0% 59,3% 33,0%
Total 0,0% 24,9% 24,9% 0,0% 33,0% 33,0%

988 354 1342 758 432 1190
"Ataque" à (p/ ver a) Montra 73,6% 26,4% 100,0% 63,7% 36,3% 100,0%
Entra ou Não Entra 88,3% 40,3% 67,2% 83,2% 37,9% 58,0%
Total 49,4% 17,7% 67,2% 37,0% 21,1% 58,0%

131 27 158 153 32 185
"Ataque" à (p/ ver a) Montra 82,9% 17,1% 100,0% 82,7% 17,3% 100,0%
Entra ou Não Entra 11,7% 3,1% 7,9% 16,8% 2,8% 9,0%
Total 6,6% 1,4% 7,9% 7,5% 1,6% 9,0%

1119 879 1998 911 1140 2051
"Ataque" à (p/ ver a) Montra 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

Nivel s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignificanc ia  = 0,1

(Saldos) (Inicio Estação)

Salsa

9 Setembro de  2006

Total

"Ataque" à (p/ ver a) Montra

Ataque Natural

(não se  desvia)

Ataque de Aproximação

(desloca-se p/ a montra)

16 Setembro de 2006

Entra/Não Entra Entra/Não Entra

s/ ataque

 
Fig. 23 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando faz um “ataque 
natural” ou um “ataque de aproximação” para ver a montra. 
 

A observação da montra é feita no caso Salsa e em ambas as amostras 

preferencialmente por “ataque natural”, isto é, o observador não se desvia da posição 

que “leva” quando se “apercebe” da montra. Os valores deste ataque são de 67,2% e de 

58%, primeira e segunda amostra respectivamente. 

É mais provável o transeunte não entrar quando é feito “ataque de aproximação” do 

que quando ocorre um “ataque natural”. Por exemplo, em época de saldos dos 

indivíduos que efectuam um ataque natural 63,7% não entram, contra 82,7% dos que 

efectuam um ataque de aproximação. Existe aqui um padrão que se verifica também no 

período de inicio de estação onde dos indivíduos que efectuam um ataque natural 

73,6% não entram contra 82,9% dos que efectuam um ataque de aproximação. 

No dia 9, dos indivíduos que entram 56,7% não fazem ataque à montra, 40,3% fazem 

um ataque natural e apenas 3,1% fazem um ataque de aproximação. No dia 16, dos que 

entram 59,3% não fazem ataque à montra, 37,9% fazem um ataque natural e apenas 

2,8% fazem um ataque de aproximação. 
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6 − Não para ou para em frente da montra 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

824 811 1635 611 1062 1673
Não Para ou Para 50,4% 49,6% 100,0% 36,5% 63,5% 100,0%
Entra ou Não Entra 73,6% 92,3% 81,8% 67,1% 93,2% 81,6%
Total 41,2% 40,6% 81,8% 29,8% 51,8% 81,6%

295 68 363 300 78 378
Não Para ou Para 81,3% 18,7% 100,0% 79,4% 20,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 26,4% 7,7% 18,2% 32,9% 6,8% 18,4%
Total 14,8% 3,4% 18,2% 14,6% 3,8% 18,4%

1119 879 1998 911 1140 2051
Não Para ou Para 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

(Saldos) (Inicio Estação)

Salsa

9 Setembro de  2006 16 Setembro de 2006

Total

Não para

Para

Entra/Não Entra Entra/Não EntraNão Para ou Para

Nivel s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignificanc ia  = 0,1

 

Fig. 24 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando “para” ou “não para” 
em frente da montra. 
 

Existe evidência estatística para se considerar  ser mais provável que os indivíduos que 

param não entram. 

Em dia de saldos dos indivíduos que param 81,3% não entram, logo dos que param 

apenas 18,7% entram. Relativamente aos indivíduos que não param apenas 50,4% não 

entram contra 49,6% que entram. 

Também em período de inicio de estação em relação aos que param uma maior 

percentagem não entra 79,4%, logo dos que param 20,6%. No mesmo dia, 36,5% dos 

que não param não entram contra 63,5% dos que não param e entram. 
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7 – Movimento em frente da montra - “quieto” ou “movimento” 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

0 498 498 0 676 676
Movimento em frente da Montra 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 0,0% 56,7% 24,9% 0,0% 59,3% 33,0%
Total 0,0% 24,9% 24,9% 0,0% 33,0% 33,0%

180 60 240 153 51 204
Movimento em frente da Montra 75,0% 25,0% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 16,1% 6,8% 12,0% 16,8% 4,5% 9,9%
Total 9,0% 3,0% 12,0% 7,5% 2,5% 9,9%

939 316 1260 758 378 1171
Movimento em frente da Montra 74,5% 25,5% 100,0% 64,7% 35,3% 100,0%
Entra ou Não Entra 83,9% 36,5% 63,1% 83,2% 36,3% 57,1%
Total 47,0% 16,1% 63,1% 37,0% 20,1% 57,1%

1119 879 1998 911 1140 2051
Movimento em frente da Montra 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

Salsa

9 Setembro de  2006 16 Setembro de  2006
(Saldos) (Inicio Estação)

s/ comportamento

Q uieto

Movimento em frente da Montra Entra/Não Entra Entra/Não Entra

Nive l s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignific anc ia  = 0,1

Movimento

Total

 
Fig. 25 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando assume uma posição de 
“quieto” ou de “movimento” em frente da montra. 
 

A atitude do consumidor perante a montra é maioritariamente a de “movimento” 

observando-se que esta corresponde a 63,1% no dia 9 e 57,1% no dia 16, quando 

considerado o total dos indivíduos. 

Observa-se que a atitude menos frequente é a de “quieto” respectivamente de 12,0% no 

dia 9 e de 9,9% no dia 16. 

No período de saldos dos indivíduos que entram no PDV (Ponto De Venda) aqueles “s/ 

comportamento” perante a montra são 56,7%, 6,8% dos indivíduos “quieto” e 36,5% 

dos indivíduos “movimento”. Verificamos a existência de um padrão que se repete no 

período de inicio de estação. Os valores neste segundo período são próximos dos 

valores observados no primeiro período sendo que, para os indivíduos “s/ 

comportamento” é 59,3%, para “quieto” 4,4% e para “movimento”. 36,5%. 

Podemos afirmar então que existe correlação entre a observação da montra e “entra” ou 

“não entra”, não sendo indiferente quando o indivíduo fica “quieto” ou em 

“movimento”. Observa-se um padrão onde claramente o indivíduo em “movimento” 

tem maior propensão a entrar do que aquele que fica “quieto”. 
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8 − Comportamento em frente da montra - “fixo à esquerda”, “fixo ao centro”, 

“fixo à direita” ou “combinação” das posições anteriores 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

0 498 498 0 676 676
Comportamento 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 0,0% 56,7% 24,9% 0,0% 59,3% 33,0%
Total 0,0% 24,9% 24,9% 0,0% 33,0% 33,0%

63 38 101 76 29 105
Comportamento 62,4% 37,6% 100,0% 72,4% 27,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 5,6% 4,3% 5,1% 8,3% 2,5% 5,1%
Total 3,2% 1,9% 5,1% 3,7% 1,4% 5,1%

54 313 367 38 393 431
Comportamento 14,7% 85,3% 100,0% 8,8% 91,2% 100,0%
Entra ou Não Entra 4,8% 35,6% 18,4% 4,2% 34,5% 21,0%
Total 2,7% 15,7% 18,4% 1,9% 19,2% 21,0%

63 7 70 39 7 46
Comportamento 90,0% 10,0% 100,0% 84,8% 15,2% 100,0%
Entra ou Não Entra 5,6% 0,8% 3,5% 4,3% 0,6% 2,2%
Total 3,2% 0,4% 3,5% 1,9% 0,3% 2,2%

939 23 962 758 35 793
Comportamento 97,6% 2,4% 100,0% 95,6% 4,4% 100,0%
Entra ou Não Entra 83,9% 2,6% 48,1% 83,2% 3,1% 38,7%
Total 47,0% 1,2% 48,1% 37,0% 1,7% 38,7%

1119 879 1998 911 1140 2051
Comportamento 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

Fixo ao centro

Fixo à esquerda

Combinação: 1 e/ou 2 e/ou 3

Fixo à Dire ita

Comportamento:

S/ movimento

Entra/Não Entra Entra/Não Entra

Salsa

9 Setembro de  2006 16 Setembro de  2006

Total

(Saldos) (Inicio Estação)

Nivel s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignific anc ia  = 0,1

 
Fig. 26 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando, na observação da 
montra, assume uma posição de “fixo à esquerda”, “fixo ao centro”, “fixo à direita” ou ainda se 
assumir uma posição de “combinação” das posições anteriores. 
 

Quando o comportamento é de “fixo ao centro” existe maior probabilidade de o 

indivíduo entrar, 85,3% no dia 9 e 91,2% no dia 16. 

Relativamente ao comportamento de “fixo à esquerda” a maior probabilidade é de o 

indivíduo não entrar, 90% e 84,8% no dia 9 e dia 16 respectivamente. 

No que diz respeito ao comportamento de “fixo à direita” a tendência dominante é 

também não entrar, 62,4% no dia 9 e 72,4% no dia 16. 

Nos casos em que o comportamento é “fixo à esquerda” e “fixo à direita” a tendência 

é não entrar, no caso “fixo ao centro” existe correlação e a tendência é entrar. Verifica-

se o mesmo nos dois dias em termos de tendência. 
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No caso em que o comportamento é de “combinações”, claramente aqueles que não 

assumem uma posição fixa em frente da montra demonstram uma clara tendência para 

não entrar, 95,6% no dia 16 e 97,6% no dia 9. 

 

9 − Observação da montra - “foca” ou “varre” 

Total Total

Não ent. Entra Não ent. Entra

0 498 498 0 676 676
Observação da Montra 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Entra ou Não Entra 0,0% 56,7% 24,9% 0,0% 59,3% 33,0%
Total 0,0% 24,9% 24,9% 0,0% 33,0% 33,0%

180 60 240 153 50 203
Observação da Montra 75,0% 25,0% 100,0% 75,4% 24,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 16,1% 6,8% 12,0% 16,8% 4,4% 9,9%
Total 9,0% 3,0% 12,0% 7,5% 2,4% 9,9%

939 321 1260 758 414 1172
Observação da Montra 74,5% 25,5% 100,0% 64,7% 35,3% 100,0%
Entra ou Não Entra 83,9% 36,5% 63,1% 83,2% 36,3% 57,1%
Total 47,0% 16,1% 63,1% 37,0% 20,2% 57,1%

1119 879 1998 911 1140 2051
Observação da Montra 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%
Entra ou Não Entra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total 56,0% 44,0% 100,0% 44,4% 55,6% 100,0%

Foca

Varre

S/ atitude

O bservação da Montra Entra/Não Entra Entra/Não Entra

Salsa

9 Setembro de  2006 16 Setembro de 2006

Total

(Saldos) (Inicio Estação)

Nivel s ignificanc ia  = 0,1 Nive l s ignificanc ia  = 0,1

 

Fig. 27 - Probabilidade de o transeunte entrar ou não entrar na loja quando, na observação da 
montra, “foca” ou “varre”. 
 

A atitude do consumidor perante a montra é maioritariamente a de “varrer” 

observando-se que esta corresponde a 63,1% no dia 9 e 57,1% no dia 16, quando 

considerado o total dos indivíduos. 

A atitude do consumidor perante a montra menos frequente é a de “focar”, 12,0% no 

dia 9 e de 9,9% no dia 16. 

No período de saldos dos indivíduos que entram na loja aqueles que não passam em 

frente da montra ou que passam mas não olham e que definimos como “s/ atitude” 

perante a montra são 56,7%, 6,8% dos indivíduos “foca” e 36,5% dos indivíduos 

“varre”. Verificamos a existência de um padrão que se repete no período de inicio de 

estação. Os valores neste segundo período são próximos dos valores observados no 
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primeiro período, sendo que, para os indivíduos “s/ atitude” é de 59,3%, para os que 

“foca” de 4,4% e para os que “varre” 36,3%. 

Podemos afirmar então que existe correlação entre a observação da montra e “entra” ou 

“não entra”, não sendo indiferente quando o indivíduo “foca” ou “varre”. Observa-se 

um padrão onde claramente o indivíduo que “varre” têm maior propensão a entrar do 

que o aquele que “foca”. 

 

10 − Tempo de paragem ou observação (se não para) da montra 

   Tempo de paragem
       ou observação
   (se não para) da montra % % % %

    •   tempo = 0 segundos 796 38,8 1054 51,5 53 4 46 4,5
    •   0 < tempo ≤ 5 883 44,3 688 33,9 1210 91,8 789 77,8
    •   5 < tempo ≤ 10 176 8,9 155 7,5 53 4 180 17,8
    • 10 < tempo ≤ 15 70 3,6 63 3
    • 15 < tempo ≤ 20 29 1,5 32 1,8
    • 20 < tempo ≤ 25 22 1,2 21 1
    • 25 < tempo ≤ 30 8 0,5 16 0,8
    • 30 < tempo ≤ 35 6 0,4 7 0,2
    • 35 < tempo ≤ 40 3 0,3 4 0,1
    • 40 < tempo ≤ 45 2 0,2 3 0,1
    • 45 < tempo ≤ 50 1 0,1 4 0,1
    • 50 < tempo ≤ 55
    • 55 < tempo ≤ 60
    • 60 < tempo ≤ 65 1 0,1
    • 65 < tempo ≤ 70 1 0,1
    • 70 < tempo ≤ 75 1 0
    • 75 < tempo ≤ 80 1 0
    • 80 < tempo ≤ 85
    • 85 < tempo ≤ 90
    • 90 < tempo ≤ 95
    • 95 < tempo ≤ 100
    • 100 < tempo ≤ 105 1 0
    • ( … )
    • 240 < tempo ≤ 245 1 0

1998 100 2051 100 1316 99,8 1015 100

Salsa Throttleman

1.ª amostra 2.ª amostra

Frequência Frequência

1.ª amostra 2.ª amostra

Frequência Frequência

 
Fig. 28 - Frequências da observação da montra − transeunte parado ou em movimento. 
 

Verifica-se que é o intervalo entre 0 (zero) segundos e 5 segundos, aquele onde se situa 

o maior número de elementos da amostra, isto é verdade para o caso Salsa e para o caso 

Throttleman em ambos os dias. 
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11 − Entra ou não entra na loja 

Entra ou Não Entra Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Não entra 1119 56 911 44,4 1238 94,1 955 94,1
Entra 879 44 1140 55,6 78 5,9 60 5,9
Total 1998 100 2051 100 1316 100 1015 100

Salsa Throttleman

(Saldos) (Inicio Estação) (Saldos) (Inicio Estação)
09-09-2006 06-09-2006 09-09-2006 30-09-2006

 
Fig. 29 - Percentagem da população que entra na loja. 
 

Verifica-se no caso Salsa que cerca de metade da população observada entra na loja, 

sendo de 44% em época de saldos e de 55,6% no período de inicio de estação. 

No caso Throttleman a entrada dos indivíduos é um valor residual pouco expressivo 

quando comparado com o total da amostra. Sendo o valor da entrada de 5,9% do total 

da população observada para a época de saldos e para o período de inicio de estação. 

 

12 − Compras − n.º sacos 

Compras nº sacos Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

0 sacos 1863 93,2 1880 91,7 1307 99,3 1009 99,4
1 saco 129 6,5 165 8,0 9 0,7 6 0,6
Mais do que 1 saco 6 0,3 6 0,3
Total 1998 100 2051 100 1316 100 1015 100

Salsa Throttleman

09-09-2006 06-09-2006 09-09-2006 30-09-2006
(Saldos) (Inicio Estação) (Saldos) (Inicio Estação)

 
Fig. 30 - Compras. 
 

No caso Salsa, verifica-se que a percentagem dos indivíduos que não compram é menor 

no período de  inicio da estação 91,7%, quando comparada com a época de saldos de 

93,2%. 

No caso Throttleman, verifica-se que a percentagem dos que não compram são idênticas 

nos dois períodos, isto é, o comportamento dos indivíduos é igual quer na época de 
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saldos quer no período de inicio de estação sendo os seus valores de 99,3% e 99,4%. Os 

valores de compra são residuais tornando a percentagem dos indivíduos que não 

compram próxima de 100%. 

 

13 - Compras – tipo de compras 

Compras −  Tipo Compra Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

      Não compra 1863 93,1 1879 91,7 1307 99,3 1009 99,4
      Passa montra - olha e para: compra 13 0,7 8 0,4
      Passa montra - olha e não para: compra 52 2,6 48 2,3 4 0,3 1 0,1
      Passa montra - não olha: compra 31 1,6 45 2,2
      Não passa na montra: compra 39 2,0 70 3,4 5 0,4 5 0,5
Total 1998 100 2050 100 1316 100 1015 100

(Saldos) (Inicio Estação) (Saldos) (Inicio Estação)

Salsa Throttleman

09-09-2006 06-09-2006 09-09-2006 30-09-2006

 
Fig. 31 - Tipo de compras. 
 

No caso Salsa a esmagadora maioria dos indivíduos não compra. 

De sublinhar que no caso Salsa e nos dois períodos, época de saldos e período de inicio 

de estação, a percentagem de compras mais baixa é realizada por indivíduos que 

passam na montra, olham e param para a observar. Sendo esses valores de 0,7% e 

0,4% para a 1.º e 2.ª amostras respectivamente. 

Se no caso Salsa em época de Saldos a maior percentagem de compras de 2,6% é a 

realizada por indivíduos que passam em frente da montra e a observam sem parar, já 

para o período de inicio de estação a maior percentagem de compras é a realizada por 

indivíduos que não passam em frente da montra sendo esse valor de 3,4%. 

Não existe um padrão que nos permita no caso Salsa, relacionar o tipo de compras com 

a passagem ou não em frente da montra. 

No caso Throttleman a percentagem dos indivíduos que não compram é elevada, 

tornando as compras um valor residual sem significado. Sendo as não compras de 

99,3% e 99,4%, 1.ª e 2.ª amostras respectivamente. 
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14 – Compras 

No caso Salsa, as compras em época de saldos, distribuem-se por todos os níveis 

etários desde criança, jovens, adultos e pessoas da terceira idade de ambos os sexos, 

feminino e masculino. Na segunda amostra do caso Salsa, período de  inicio da estação 

e também para as duas amostras do caso Throttleman nem todos os níveis etários 

fizeram compras. 

As compras distribuíram-se da seguinte forma, nos dois períodos em análise: 

1.ª 2.ª 1.ª 2.ª

Criança 0,1%
Jovem 1,2% 1,6% 0,2% 0,1%
Adulto 0,8% 0,4% 0,1%
Terceira idade 0,1% 0,1%

Criança 0,1% 0,2%
Jovem 2,9% 3,9% 0,2% 0,1%
Adulto 1,4% 1,7% 0,2% 0,3%
Terceira idade 0,1% 0,2%

Grupo 0,3% 0,3%

Salsa / Throttleman - Compras

Amostra Amostra

Salsa Throttleman

Sexo masculino

Sexo feminino

Amostra Amostra

 
Fig. 32 - Compras realizadas no período da amostra. 
 

Observamos no caso Salsa que as compras são efectuadas predominantemente por 

jovens do sexo masculino 1,2% seguidos por adultos do sexo feminino 1,4%, e a 

liderar as vendas neste período surgem os jovens do sexo feminino com 2,9% das 

vendas, ou seja, com o dobro das vendas registadas nos escalões etários já referidos. 

Existe aqui um padrão que é mais visível e acentuado em período de inicio de estação. 

No período de inicio de estação temos a consumir os jovens do sexo masculino 1,6% 

seguidos por adultos do sexo feminino 1,7%, e a liderar as vendas neste período surgem 

os jovens do sexo feminino com 3,9%. 
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As compras no caso Throttleman além de não seguirem um padrão, são residuais, sendo 

mínimo o diferencial entre os níveis etários que consomem e que varia entre 0,1% e 

0,3%. 

 

15 − Tempo de permanência na loja – Compras, tipo de compras 

Tempo permanencia na loja

      Compras - tipos de compra

     Não compra Média 120,6 157,8 14,9 13,7
     Passa montra - olha e para: compra Média 992,0 1181,3
     Passa montra - olha e não para: compra Média 928,2 1224,4 418,5 123,0
     Passa montra - não olha: compra Média 853,5 860,8
     Não passa na montra: compra Média 1202,2 968,0 1029,6 860,2
Total Média 179,8 229,8 19,9 18,0

30-09-2006

(Inicio Estação)

na Loja

Tempo
Permanência

na Loja

09-09-2006

(Saldos)

Tempo
Permanência

(Inicio Estação)

Tempo
Permanência

na Loja

Salsa Throttleman

Nível de  S ignificânc ia  = 0,1 Nível de  S ignificânc ia  = 0,1

09-09-2006

(Saldos)

Tempo
Permanência

na Loja

16-09-2006

 
Fig. 33 - Relação entre o tempo de permanência na loja e o tipo de compras. 
 

Verifica-se no caso Salsa e no caso Throttleman em época de saldos e em período de 

inicio de estação uma clara associação entre o tempo médio de permanência na loja e 

as compras. As pessoas que não compram permanecem em média um período muito 

inferior ao período médio das pessoas que compram. 

 

16 − Tempo de permanência na loja – compras 

O nível etário das compras foi registado como percebida pelo observador e 

“admitindo” que quem levava o saco na hora da saída do PDV (Ponto De Venda) era 

quem tinha efectuado a compra. 
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SALSA

M - Criança -- 136,00 416,00 --- F - Criança M - Criança --- 589,25 -- F - Criança
M - Jovem -- 898,12 1.025,75 --- F - Jovem M - Jovem --- 993,36 1.036,72 -- F - Jovem
M - Adulto -- 913,33 960,74 --- F - Adulto M - Adulto --- 1.204,62 990,46 -- F - Adulto
M - Terc. Idade -- 172,00 1.627,00 --- F - Terc. Idade M - Terc. Idade --- 648,80 -- F - Terc. Idade

Grupo -- 1.741,67 Grupo --- 1.516,17

Legenda:
M - Masculino
F - Feminino

Nível de significância: 0,1

Salsa Salsa

09-09-2006 30-09-2006

(Saldos) (Inicio Estação)

Tempo de permanência na loja dos individuos do grupo Tempo de permanência na loja dos individuos do grupo

Grupo - Regista os grupos onde se verificaram mais do que uma compra.

(compra por nível etário) (compra por nível etário)

Sexo Masculino Sexo Feminino Sexo Masculino Sexo Feminino

 

Fig. 34 - Relação entre o tempo de permanência na loja e as compras - Caso Salsa. 
 

Caso Salsa: 

Atendendo à tabela anterior, e no período de saldos é claramente perceptível que os 

indivíduos do sexo feminino quando fazem compras o tempo médio de permanência dos 

respectivos grupos é superior ao que é dispendido por aqueles grupos que são 

constituídos por elementos do sexo masculino. 

Existe evidência estatística que corrobora a existência de uma relação entre o tempo de 

permanência na loja e as compras efectuadas verificando-se esta tanto no dia 9 como no 

dia 30. 

Quanto maior for o tempo de permanência na loja maior será a probabilidade de se ter 

efectuado compra ou mera probabilidade de se ter comprado. 

Caso Throttleman: 

Observando a tabela anterior não nos é possível identificar um padrão como no caso 

Salsa que permita verificar a evidência de uma relação entre o tempo médio de 

permanência na loja dos indivíduos do grupo e as compras. 
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THROTTLEMAN

M - Criança -- --- F - Criança M - Criança --- -- F - Criança
M - Jovem -- 1.021,50 397,00 --- F - Jovem M - Jovem --- 123,00 1.118,00 -- F - Jovem
M - Adulto -- 1.168,67 --- F - Adulto M - Adulto --- 860,00 774,33 -- F - Adulto
M - Terc. Idade -- 82,00 --- F - Terc. Idade M - Terc. Idade --- -- F - Terc. Idade

Grupo -- Grupo ---

Legenda:
M - Masculino
F - Feminino

Nível de significância: 0,1

Tempo de permanência na loja dos individuos do grupo Tempo de  permanência na loja dos individuos do grupo

(compra por nível etário) (compra por nível etário)

Salsa Salsa

(Saldos) (Inicio Estação)
09-09-2006 30-09-2006

Sexo Feminino Sexo Masculino Sexo Feminino

Grupo - Regista os grupos onde se verificaram mais do que uma compra.

Sexo Masculino

 
Fig. 35 - Relação entre o tempo de permanência na loja e as compras - Caso Throttleman. 
 

17 − Tempo de permanência na loja – Indivíduos do grupo 

Tempo permanencia na loja

     Grupos

     Grupo 1 334,8 363,5 226,6 174,0
     Grupo 2 443,8 447,3 439,8 363,8
     Grupo 3 567,0 366,6 344,6 258,9
     Grupo 4 360,1 596,0 231,0 691,7
     Grupo 5 145,8 491,4
     Grupo 6 197,5
     Grupo 7 523,5
Total

Nível de  S ignificânc ia  = 0,1 Níve l de  S ignificânc ia  = 0,1

na Loja na Loja na Loja na Loja
Permanência Permanência Permanência Permanência

Tempo Tempo Tempo Tempo

(Saldos) (Inicio Estação) (Saldos) (Inicio Estação)

Salsa Throttleman

09-09-2006 16-09-2006 09-09-2006 30-09-2006

Médio Médio Médio Médio

 
Fig. 36 - Tempo médio de permanência na loja por grupo. 
 

Não se observa um padrão que permita relacionar o tempo médio de permanência dos 

grupos de indivíduos no PDV (Ponto De Venda) com o numero de indivíduos que 

constituem esses mesmos grupos. Isto é, não existe evidência de que maior ou menor 
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tempo médio de permanência dos grupos na loja depende do numero de indivíduos que 

os constitui. 

 

18 – Indivíduos do grupo (n.º de indivíduos) 

Grupo % % % %

Sexo 1 16% 16% 12% 13%
Sexo 2 46% 50% 44% 45%
Sexo 3 24% 21% 26% 25%
Sexo 4 11% 8% 11% 10%
Sexo 5 2% 3% 4% 3%
Sexo 6 1% 1% 2% 3%
Sexo 7 0% 1% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

N 3.947 4.004 2.792 2.114

97% 94% 94%95%

SALSA / THROTTLEMAN - Percentagem das pessoas por grupo.

Salsa Throttleman

1. ª Amostra 2. ª Amostra 1. ª Amostra 2. ª Amostra

 

Fig. 37 - Importância do grupo no total da amostra. 
 

Foram caracterizados sete tipos diferentes de grupos. O numero de indivíduos que 

constituem cada grupo varia entre 1 e 7 indivíduos. 

Nos caso Salsa e no caso Throttleman existem quatro grupos significativos. No caso 

Salsa esses grupos representam 97% e 95% da 1.ª e 2.ª amostras respectivamente, 

contra os outros três grupos que representam na 1.ª amostra 3% e na 2.ª amostra 5%. No 

caso Throttleman esses grupos representam 94% da população em ambas as amostras, 

representando os três grupos “sobrantes” 6% da amostra. 

Os grupos mais representativos são, o grupo formado por uma pessoa, o grupo formado 

por duas pessoas, o grupo formado por três pessoas e o grupo formado por 4 pessoas. 
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O grupo predominante é constituído por 2 pessoas (caso Salsa: 1.ª amostra: 46% e 2.ª 

amostra: 50%; caso Throttleman: 1.ª amostra: 45% e 2.ª amostra: 46%;) verificando-se 

um aumento destes grupos de duas pessoas em época de inicio de estação de roupa. 

O segundo grupo significativo é o formado por 3 pessoas (caso Salsa: 1.ª amostra: 24% 

e 2.ª amostra: 25%; caso Throttleman: 1.ª amostra: 26% e 2.ª amostra: 25%;) 

O terceiro grupo significativo é o constituído por 1 pessoa (caso Salsa: 1.ª amostra: 

16% e 2.ª amostra: 16%; caso Throttleman: 1.ª amostra: 12% e 2.ª amostra: 13%;) 

Por último o quarto grupo significativo é o constituído por 4 pessoas (caso Salsa: 1.ª 

amostra: 11% e 2.ª amostra: 8%; caso Throttleman: 1.ª amostra: 11% e 2.ª amostra: 

10%;). 

A distribuição das pessoas por grupos segue claramente um padrão perceptível no caso 

Salsa e no caso Throttleman. Os quatro grupos mais significativos têm um nível de 

importância em relação aos outros que os coloca em 1.º, 2.º, 3.º e 4.º lugares de 

importância dentro da amostra e essa posição mantém-se constante quando comparadas 

as duas amostras de cada caso. 

 

19 − Grupos organizados segundo o sexo 

Os grupos foram organizados tendo como divisão o sexo, sexo feminino e sexo 

masculino,  resultando sete grupos. Os grupos são formados por, o grupo do Sexo 1 por 

uma pessoa, o grupo do Sexo 2 por duas pessoas e assim sucessivamente até atingirmos 

o grupo do Sexo 7 constituído por sete pessoas. Da organização destes grupos, 

retirámos a informação que nos permite observar a importância de cada sexo no 

conjunto dos grupos. 
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Importância Sexo
do grupo na 

amostra

3.º Feminino 12,03% 11,29% 10,18% 11,15%

Masculino 4,38% 5,07% 2,22% 2,27%

1.º Feminino 28,63% 32,42% 28,57% 29,40%

Masculino 17,28% 17,68% 15,81% 15,41%

2.º Feminino 14,29% 12,44% 17,89% 17,82%

Masculino 9,58% 8,39% 8,14% 7,56%

4.º Feminino 6,13% 5,12% 7,17% 6,76%

Masculino 4,92% 3,07% 3,73% 3,45%

Feminino 1,29% 1,60% 2,87% 2,50%

Masculino 0,86% 1,15% 1,08% 0,80%

Feminino 0,33% 0,52% 1,94% 1,89%

Masculino 0,28% 0,37% 0,43% 0,66%

Feminino 0,47% 0,24%

Masculino 0,40% 0,09%

100% 100% 100% 100%

3.947 4.004 2.790 2.116

TOTAL 12.857

Feminino

Masculino

Sexo 2

Sexo 3

Sexo 4

2.ª Amostra

SALSA / THROTTLEMAN

Salsa Throttleman

Sexo 1

Sexo 5

Sexo 6

Sexo 7

Legenda

Totais Parciais

Grupo

1.ª Amostra 2.ª Amostra 1.ª Amostra

 
Fig. 38 - Importância do sexo no grupo e na amostra. 
 

Dos quatro grupos mais significativos das amostras do caso Salsa e do caso 

Throttleman temos o Sexo 1, Sexo 2, Sexo 3 e Sexo 4. O grupo mais representativo 

como evidencia na tabela da fig. 38 é o Sexo 2 constituído por duas pessoas. 

O Sexo 2 é “liderado” pelo sexo feminino que representa no caso Salsa 54,2% e 55,9% 

dos indivíduos que constituem o total dos grupos formados por duas pessoas, para a 1.ª 
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e 2.ª amostras respectivamente. Para o caso Trottleman os valores são de 60,3% e 

61,4% para a 1.ª e 2.ª amostras respectivamente. 

Notamos no caso Salsa e no caso Throttleman padrão nítido, onde a “liderança” 

feminina se mantém com valores em percentagem constantes. 

Registamos ainda um aumento de valores em época de inicio de estação quando 

comparado com o período de saldos, passando no caso Salsa de 54,2% para 55,9% e no 

caso Throttleman de 60,3% para 61,4%. 

 

20 − Grupos organizados segundo os níveis etários 

Os grupos foram organizados tendo como divisão os grupos etários, criança, jovem, 

adulto e terceira idade, resultando sete grupos. Os grupos são formados por, o grupo 

Idade 1 por uma pessoa, o grupo idade 2 por duas pessoas e assim sucessivamente até 

atingirmos o grupo Idade 7 constituído por sete pessoas. Da organização destes grupos, 

retirámos a informação que nos permite observar a importância de cada nível etário na 

constituição do grupo. 
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1.ª 2.ª 1.ª 2.ª

Amostra Amostra Amostra Amostra

(%) (%) (%) (%)

Criança 0,177% 0,300% 0,036% 0,047%

Jovem 9,678% 9,241% 7,312% 8,223%

Adulto 5,523% 5,569% 4,122% 4,206%

Terceira Idade 1,039% 1,249% 0,932% 0,945%

Criança 2,990% 4,296% 2,867% 2,883%

Jovem 27,540% 29,296% 20,896% 20,038%

Adulto 13,048% 14,036% 18,136% 19,471%

Terceira Idade 2,331% 2,473% 2,473% 2,410%

Criança 6,207% 4,620% 5,161% 4,915%

Jovem 8,133% 7,842% 6,344% 6,664%

Adulto 8,411% 7,268% 13,656% 12,760%

Terceira Idade 1,115% 1,099% 0,860% 1,040%

Criança 3,395% 2,473% 2,652% 2,836%

Jovem 2,584% 2,747% 3,477% 2,552%

Adulto 4,383% 2,722% 4,480% 4,773%

Terceira Idade 0,684% 0,250% 0,287% 0,047%

Criança 0,811% 1,024% 1,004% 0,709%

Jovem 0,355% 0,500% 1,326% 1,181%

Adulto 0,988% 0,949% 1,290% 1,087%

Terceira Idade 0,000% 0,275% 0,323% 0,331%

Criança 0,203% 0,325% 0,215% 0,331%

Jovem 0,177% 0,450% 0,538% 0,378%

Adulto 0,228% 0,075% 1,613% 1,796%

Terceira Idade 0,000% 0,050% 0,000% 0,000%

Criança 0,000% 0,300% 0,000% 0,142%

Jovem 0,000% 0,250% 0,000% 0,000%

Adulto 0,000% 0,225% 0,000% 0,142%

Terceira Idade 0,000% 0,100% 0,000% 0,047%

100% 100% 100% 100%

Totais Parciais 3947 4004 2790 2116

Total 12857

Criança

Jovem 

Adulto

Terceira Idade

Idade 2

Idade 3

Idade 6

Salsa Throttleman

SALSA / THROTTLEMAN

Idade 1

Legenda

Idade 4

Idade 5

Idade 7

 
Fig. 39 - Importância do nível etário no grupo e na amostra. 
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Não se registou um padrão nítido onde haja “liderança” por parte de um dos quatro 

níveis etários, no entanto existem dois níveis etários “dominantes” o jovem e o adulto 

sendo o primeiro superior, ver tabela da fig. 39. 
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5.1 − Introdução 

Este trabalho de pesquisa procurou avaliar o “Impacto da Comunicação Visual 

Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”, isto é, analisar as 

diferenças nos comportamentos e o que isso implica na atitude do indivíduo após o 

impacto da observação da montra. 

 

Neste capítulo serão extraídas e apresentadas as principais conclusões deste trabalho a 

cinco níveis: 

− Breve exposição da problemática e metodologia utilizada; 

− A apresentação de uma síntese dos resultados consolidados com a análise efectuada; 

− Apresentadas recomendações que julgamos pertinentes para os gestores; 

− Serão enumeradas algumas limitações inerentes ao estudo; 

− Serão apresentadas algumas sugestões para o contributo e desenvolvimento de futuros 

trabalhos. 

 

5.2 – Resumo 

A pesquisa descritiva neste estudo tinha o propósito de aferir o “Impacto da 

Comunicação Visual Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do 

Transeunte” e está associada à aspiração de encontrar respostas para a questão base da 

investigação, referida no Capitulo 3 - Metodologia, através da análise das variáveis 

escolhidas, baseados nos estudos referidos na literatura. 

Com imagens recolhidas em duas lojas, a Salsa e a Throttleman, em dois períodos 

distintos, época de saldos e período de inicio de estação “traduzimos” em variáveis a 

alteração do comportamento do transeunte após o contacto com a montra. Procurámos 

analisar o comportamento do indivíduo no corredor, a relação do mesmo com a montra; 

por último tentámos identificar o nível de influência destes estímulos no comportamento 

do transeunte a ponto de o impelir a entrar no PDV (Ponto De Venda) e 

consequentemente levá-lo à compra. 
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A selecção da metodologia utilizada para fundamentação da estratégia de pesquisa teve 

como motivação o conteúdo e objectivos do estudo que, assume uma natureza 

exploratória descritiva, utilizando o “método de observação22”, por ser aquele que mais 

se coadunava com os objectivos deste trabalho, a observação e análise de imagens 

gravadas. Optámos ainda pelo “método de observação não-estruturada” por ser como 

refere Malhotra (2006), o método que dá alguma flexibilidade à posterior porque “.. o 

problema ainda precisa ser formulado com precisão, tornando-se necessária uma certa 

flexibilidade para identificar os componentes-chave do problema …” p.198, já que esta 

metodologia por se tratar de recolha de dados baseado na observação de imagens 

gravadas não interage com a existência de um questionário e consequentemente de um 

pré-teste. Para medir a relação da associação entre as variáveis recorreu-se à “Análise 

Descritiva” e à ”Análise Bivariada” utilizando-se ainda nas técnicas Bivariadas o Qui-

quadrado e a ANOVA. 

 

5.3 – Síntese dos resultados 

A partir da reflexão sobre os dados obtidos e apresentados no Capitulo 4, procedeu-se à 

análise da informação. 

Serão apresentadas as conclusões, contemplando as principais variáveis estudadas e os 

factores que são determinantes do comportamento do transeunte. 

A montra é o instrumento através do qual o lojista exerce a sua influência sobre o 

transeunte, fazendo-o desviar do seu percurso, despertando-lhe interesse e curiosidade, 

induzindo-lhe vontade, primeiro a de entrar e, posteriormente de compra. 

É através da montra que o lojista transforma um possível cliente num potencial cliente. 

                                                 
22 “A observação envolve o registo sistemático de padrões de comportamento das pessoas, objectos e 
eventos a fim de obter informações sobre o fenómeno de interesse. O observador não interroga as pessoas 
que estão sendo observadas, nem se comunica com elas. As informações podem ser registadas à medida 
que os eventos ocorrem, ou a partir de registos de eventos passados. Os métodos observacionais podem 
ser estruturados ou não-estruturados, directos ou indirectos. Além disso, a observação pode ser realizada 
em um ambiente natural ou planejado”. (Malhotra, 2006:198). 
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A manipulação do transeunte começa nos corredores do centro comercial, passa pela 

montra da loja e tem o seu clímax no interior do PDV. Se a manipulação tiver sucesso 

esta relação termina em compra e, na repetição do ciclo com um novo indivíduo. Se a 

manipulação não tiver sucesso, todo o processo de “encantamento do cliente” terá que 

ser revisto e, estudadas novas formas de o surpreender. 

Assim, com a análise que se segue, esperamos contribuir para uma melhor performance 

das montras “Salsa” e “Throttleman”. 

 

As influências da montra no comportamento do transeunte. 

Na análise que iniciamos, sempre que necessário, será feita distinção entre o “período 

de saldos” e o “período de inicio de estação”, caso contrário, isto é, quando tal 

distinção não se torne pertinente, a análise que se efectua respeita aos dois períodos. 

 

1 − Alterações de comportamentos no transeunte na deslocação no corredor 

Tanto no caso Salsa como no caso Throttleman, conclui-se da existência de correlação 

entre o comportamento no corredor e a atitude de “entrar” ou “não entrar” no PDV 

(Ponto De Venda), não sendo indiferente vir da direita23 ou vir da esquerda. No caso 

Salsa observa-se um padrão onde claramente os indivíduos que vêm da direita têm 

maior propensão a não entrar do que aqueles que vêm da esquerda. Já no caso 

Throttleman esse padrão também é claro sendo que o sentido de maior propensão a não 

entrar é daqueles que vêm da esquerda quando comparados com os que vêm da direita. 

Verificámos ainda no caso Salsa e no caso Throttleman a existência de correlação entre 

o facto de “entrar” ou “não entrar” no PDV (Ponto De Venda) versus a deslocação ser 

                                                 
23 A deslocação do transeunte pelos corredores do centro comercial pode ser feita vindo pelo lado direito 
ou pelo lado esquerdo do corredor. 
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no interior24 ou no exterior do corredor. É mais provável no caso Salsa que quem se 

desloca no exterior do corredor entre do que quem se desloca no interior do corredor. 

No caso Throttleman é mais provável que quem se desloca no interior do corredor entre 

do que quem se desloca no exterior. 

 

2 − Alterações de comportamentos no transeunte na observação da montra. 

A “montra Salsa” é observada preferencialmente por “ataque natural”25. Verifica-se 

ser mais provável a montra induzir no transeunte necessidade de entrar na loja quando 

este faz um “ataque natural” do que quando faz um “ataque de aproximação”. 

A “montra Salsa” é observada maioritariamente por indivíduos em “movimento”, sendo 

a atitude menos frequente a de “quieto”. Verifica-se relação entre a observação da 

montra e “entrar” ou “não entrar” no PDV (Ponto De Venda), não sendo indiferente 

quando o indivíduo fica “quieto”26 ou em “movimento”. Observa-se um padrão onde 

claramente o indivíduo que é induzido pela montra a observa-la em “movimento” tem 

maior propensão a entrar do que aquele que é induzido a observa-la numa posição de 

estátua, isto é, “quieto”. 

Verifica-se uma relação entre o comportamento do indivíduo em frente da montra e o 

facto de este “entrar” ou “não entrar” na loja. Assim, quando a “montra Salsa” atrai o 

indivíduo de forma a tomar uma posição de “fixo ao centro”27 existe maior 

probabilidade de ele entrar na loja. Quando o indivíduo é impelido pela montra a tomar 

                                                 
24 A deslocação no corredor pode ser feita pelo lado interior do corredor, “lado da montra”, ou pelo lado 
exterior do corredor, “lado oposto da montra”. 
25 O transeunte na sua movimentação pelos corredores do centro comercial e ao tomar consciência da 
montra Salsa leva uma de duas posições no corredor, desloca-se pela parte interior do corredor junto da 
montra ou pela exterior do corredor afastado da montra. Quando olha para a montra e se desloca da sua 
posição inicial para a observar, dizemos que a observação da montra é feita através de “ataque de 
aproximação ”. Quando o indivíduo observa a montra a partir da posição que leva, a observação é feita 
através “ataque natural”. 
26 Quando o indivíduo observa a montra pode fazê-lo em movimento ou parado. Em movimento o 
indivíduo pode ir observando a montra à medida que se desloca pelo corredor sem nunca se fixar diante 
da montra ou ainda fixar-se, isto é, “parar” e observar a montra tomando várias posições em frente desta. 
Quando o indivíduo não assume nenhuma das atitudes anteriores então fica parado em frente da montra. 
27 Quando o transeunte, possível cliente, toma uma posição em frente da montra, esta pode ser uma 
posição de “fixo à esquerda”, “fixo ao centro”, “fixo à direita”, ou de movimento quando se verificam 
“combinações” (das outras três). 



Cap. 5 − Conclusões 

 111
 

uma posição de “fixo à esquerda”, “fixo à direita” ou combinações” a maior 

probabilidade é a de não entrar na loja. 

Dos indivíduos que entram na loja, os induzidos pela “montra Salsa” a “varrer”28 são 

em termos percentuais superiores aos que são induzidos pela montra a “focar”. 

Podemos então afirmar que existe relação entre a observação da montra e “entrar” ou 

“não entrar” na loja, não sendo indiferente quando o indivíduo “foca” ou “varre”. 

Observa-se um padrão onde claramente o indivíduo que “varre” têm maior propensão a 

entrar do que o aquele que “foca”. 

Verificámos ainda que, o tempo de observação da montra com maior frequência está 

compreendido no intervalo que varia entre 0 (zero) segundos e 5 segundos. 

Confirmando-se assim os valores referidos na literatura (Morgado e Gonçalves, 1997). 

 

3 − PDV (Ponto De Vendas) e Vendas 

No caso Salsa a esmagadora maioria dos indivíduos não compra. A percentagem dos 

que não compram é menor no período de inicio da estação 91,7%, quando comparada 

com a época de saldos de 93,2%. Verifica-se portanto um aumento de compras em 

período de inicio da estação quando comparado com a época de saldos. No caso 

Throttleman verifica-se que a percentagem dos que não compram são idênticas nos dois 

períodos, isto é, o comportamento dos indivíduos é igual quer em época de saldos quer 

em período de inicio de estação. Os valores de compra são residuais e de forma que a 

percentagem dos que não compram se aproxima dos 100%. 

Nos dois períodos, época de saldos e período de inicio de estação, a percentagem de 

compras mais baixa é realizada por indivíduos que passam na montra, olham e param 

para a observar. Em época de Saldos se a maior percentagem de compras é realizada 

por indivíduos que passam em frente da montra e a observam sem parar, já no 

                                                 
28 Quando o transeunte faz a observação da montra pode faze-lo direccionando o olhar para um sítio fixo 
da montra ou fazer combinações de sítios, ou seja, observar vários pontos da montra. Quando olha para a 
montra e fixa a visão num determinado ponto da montra dizemos que o individuo “foca”. Se a 
observação da montra for feita tomando várias posições, dizemos que “varre”. 
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período de inicio de estação a maior percentagem de compras é a realizada por 

indivíduos que não passam em frente da montra. 

Verifica-se no caso Salsa e no caso Throttleman uma clara associação entre o tempo 

médio de permanência na loja e as compras. As pessoas que não compram 

permanecem em média um período muito inferior ao período médio das pessoas que 

compram. Assim, quanto maior for o tempo de permanência no PDV (Ponto De Venda) 

maior será a probabilidade de se ter efectuado compra, como refere Morgado e 

Gonçalves (1997). No caso Salsa em época de saldos, é claramente perceptível que os 

indivíduos do sexo feminino quando fazem compras o tempo médio de permanência 

dos respectivos grupos é superior ao que é dispendido pelos grupos constituídos por 

elementos do sexo masculino. 

No caso Salsa as compras foram efectuadas predominantemente, segundo um nível de 

importância decrescente por jovens do sexo feminino, adultos do sexo feminino e 

jovens do sexo masculino. As compras no caso Throttleman além de não seguirem um 

padrão como no caso Salsa, são residuais, sendo mínimo o diferencial entre os níveis 

etários que consomem e que varia entre 0,1% e os 0,3%. 

No caso Salsa não se verificou um padrão que permita associar o tipo de compras com 

a passagem em frente da montra. 

 

4 − Caracterização da população. 

No caso Salsa e no caso Throttleman foram referenciados sete tipos diferentes de 

grupos. A constituição dos grupos varia de um até sete indivíduos, conforme o n.º de 

indivíduos que os compõe. Estes grupos são constituídos por indivíduos do sexo 

feminino e do sexo masculino. Tanto no caso Salsa como no caso Throttleman 

verifica-se a existência de um padrão nítido, onde a “liderança” feminina se mantém 

com valores em percentagem constantes em todos os grupos. Registámos ainda a 

existência de quatro níveis etários, a saber, criança, jovem, adulto e terceira idade, 

sendo o jovem e o adulto os mais representativos.  
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No caso Salsa e no caso Throttleman existem quatro grupos significativos. No caso 

Salsa esses grupos representam 97% e 95% da população, época de saldos e período de 

inicio de estação respectivamente. No caso Throttleman esses grupos representam 94% 

da amostra. Os grupos mais representativos são, por ordem decrescente de importância 

os grupos formados por 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa e 4 pessoas. 

 

Podemos constatar a existência da influência da montra na atitude do individuo no acto 

de entrar ou não entrar na loja. 

Verifica-se ainda o facto de não termos detectado, sistematicamente, diferenças de 

atitude entre o período de saldos e a época de inicio de estação. 

 

Quadro Resumo − Características das variáveis estudadas 
 

Salsa Throttleman 

Época de saldos Inicio de estação Época de saldos Inicio de estação 

  
1 − Comportamento no corredor: (vem da direita/vem da esquerda) 
Deslocação preferencialmente pelo lado direito do corredor Deslocação preferencialmente pelo lado esquerdo do 

corredor 
Aqueles que entram: % vêm da esquerda > % vêm da direita Aqueles que entram: % vêm da direita > % vêm da 

esquerda 
Dos que entram: % vêm da esquerda ≅ vem da direita Dos que entram: % vêm da direita > % vêm da esquerda 
Números de pessoas que vêm da esquerda < vêm da direita Número de pessoas que vêm da direita < vêm da esquerda 
Os indivíduos que vêm da direita têm maior propensão a não 
entrar do que os que vêm da esquerda. 

Os indivíduos que vêm da esquerda têm maior propensão 
a não entrar do que os que vêm da direita. 

2 − Deslocação no interior/exterior do corredor: (“lado da montra”/”lado oposto da montra”) 
Deslocação preferencial pelo “lado oposto da montra”. Deslocação preferencial pelo “lado oposto da montra”. 
Dos entram: %  “lado oposto da montra” > % “lado da montra”. Dos entram: % “lado oposto da montra” < % “lado da 

montra”. 
É mais provável que quem se desloca no exterior do corredor 
entre do que quem se desloca no interior do corredor. 

É mais provável que quem se desloca no interior do 
corredor entre do que quem se desloca no exterior do 
corredor. 

3 − Não passa/passa em frente da montra* 

Dos que passam em frente da montra e a observam a maioria 
não entra na loja ∗ 

4 − Não olha/olha para a montra 

Dos que olham para a montra claramente a maioria não entra. ∗ 
De entre os indivíduos que entram são mais os indivíduos que 
não olham do que aqueles que olham. ∗ 

5 − “Ataque” a (p/ ver) montra: (“Ataque natural” / “Ataque de aproximação”) 

Observação da montra feita preferencialmente por “ataque 
natural”. ∗ 

É mais provável o transeunte não entrar quando é feito “ataque de 
aproximação” do que quando ocorre um “ataque natural”. ∗ 
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6 − Não para ou para 

O mais provável é que os indivíduos que param não entram. ∗ 
7 − Movimento em frente da montra 

A atitude do consumidor perante a montra é maioritariamente a de 
“movimento” ∗ 

Existe correlação entre a observação da montra e “entra” ou “não 
entra”, não sendo indiferente quando o indivíduo fica “quieto” 
ou em “movimento”. 

∗ 

O indivíduo que tem “movimento” têm maior propensão a entrar 
do que o aquele que fica “quieto”. ∗ 

8 − Comportamento 

Existe evidência estatística entre a variável comportamento e o 
factor “entrar” ou “não entrar” na loja.  

Quando o comportamento é “fixo ao centro” existe maior 
probabilidade de o indivíduo entrar. ∗ 

Quando o comportamento é “fixo à esquerda” a maior 
probabilidade é de o indivíduo não entrar. ∗ 

Quando o comportamento é “fixo à direita” a tendência 
dominante é não entrar. ∗ 

No caso “combinações”, claramente aqueles que não assumem 
uma posição fixa em frente da montra demonstram uma clara 
tendência para não entrar. 

∗ 

9 − Observação da montra 

A atitude do consumidor perante a montra é maioritariamente a de 
“varrer” sendo por contrapartida a atitude menos frequente é a de 
“focar” 

∗ 

Observa-se um padrão onde claramente o indivíduo que “varre” 
têm maior propensão a entrar do que o aquele que “foca”. ∗ 

10 − Tempo de paragem ou observação (se não para) da montra 

O período de tempo de observação da montra mais frequente encontra-se compreendido entre os 0 (zero) e 5 segundos 

11 − Entra ou não entra 

Cerca de metade da população observada entra no PDV sendo de 
44% em época de saldos e de 55,6 em período de inicio de 
estação. 

∗ 

12 − As compras 

A percentagem dos que não compram é menor no inicio da 
estação 91,7% quando comparada com a época de saldos de 
93,2%. 

Os valores de compra são tão residuais que a percentagem 
dos que não compram se aproxima dos 100%. 

13 − As compras − tipo de compras 

A esmagadora maioria dos indivíduos não compra. 
 

A percentagem dos indivíduos que não compram é tão 
elevada que torna as compras um valor residual quase sem 
significado. Sendo as não compras de 99,3% em época de 
saldos e de 99,4% em período de inicio de estação. 

A % de compras mais baixa é realizada por indivíduos que 
passam na montra, olham e param para a observar ∗ 

A % de compras mais alta é 
realizada por indivíduos que 
passam em frente da montra 
e a observam sem parar, já 

A % de compras mais alta é 
realizada por indivíduos que 
não passam em frente da 
montra 

∗ 

14 − As compras 

As compras segundo um grau decrescente de importância por 
jovens do sexo feminino, adultos do sexo feminino e jovens do 
sexo masculino. 

As compras além de não seguirem um padrão de compra, 
são residuais, aproximando-se as não compras dos 100%. 

15 − Tempo de permanência na loja − Compras, tipo de compras 

Verifica-se uma clara associação entre o tempo médio de 
permanência na loja e as compras. As pessoas que não compram 
permanecem em média um período muito inferior ao período 
médio das pessoas que compram. 

∗ 

16 − Tempo de permanência na loja 

Verifica-se a existe de uma relação entre o tempo de 
permanência na loja e as compras efectuadas. ∗ 
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Os indivíduos do sexo feminino quando fazem compras o tempo 
médio de permanência dos respectivos grupos é superior ao 
tempo médio dispendido por aqueles grupos que são constituídos 
por elementos do sexo masculino. 

∗ 

Verifica-se que quanto maior for o tempo de permanência na loja 
maior será a probabilidade de se ter efectuado compra. 

No caso Throttleman não é possível identificar um 
padrão como no caso Salsa que permita verificar a 
evidência de uma relação entre o tempo médio de 
permanência na loja dos indivíduos do grupo e as 
compras. 

17 − Tempo de permanência na loja indivíduos do grupo 

Não existe relação entre o tempo de permanência na loja e o numero de indivíduos do grupo. 
18 − Indivíduos do grupo − (n.º de indivíduos) 

Existem quatro grupos significativos. Esses grupos representam 
97% e 95% dos indivíduos em época de saldos e em período de 
inicio de estação respectivamente. 

Existem quatro grupos significativos. Esses grupos 
representam 94% e 94% dos indivíduos em época de 
saldos e em período de inicio de estação respectivamente. 

Os grupos mais representativos são os formados por ordem decrescente de importância o grupo formado por 2 pessoas, o grupo 
formado por 3 pessoas, o grupo formado por 1 pessoa e o grupo formado por 4 pessoas. 
19 − Grupos organizados segundo o sexo 

Padrão nítido, onde a “liderança” do sexo feminino se mantém em todos os grupos com valores em percentagem constantes. 
20 − Grupos organizados segundo os níveis etários. 

Não notamos um padrão nítido onde haja “liderança” por parte de um dos quatro níveis etários, no entanto existem dois níveis 
etários dominantes o jovem e o adulto sendo o primeiro superior. 
  
* Sem evidência estatística.  
  

Fig. 40 – Resumo das características das variáveis estudadas 

 
5.4 – Implicações para os gestores 

Este trabalho teve por objectivo, o estudo do “Impacto da Comunicação Visual 

Veiculada pela Montra da Loja no Comportamento do Transeunte”, isto é, o 

estabelecimento de uma relação entre os estímulos originados pela montra e as 

implicações no comportamento dos indivíduos. 

No entanto, a importância da montra vai muito para além dos estímulos emitidos no 

exterior do PDV (Ponto De Venda). A montra atrai o individuo, estimula-o a entrar na 

loja e “sugere-lhe” a compra. 

Das análises feitas ao caso Salsa e ao caso Throtleman, concluímos existir 

“manipulação” da montra em relação ao transeunte e alterações de comportamento do 

individuo quando este se desloca nos corredores do centro comercial e mesmo dentro do 

PDV (Ponto De Venda). Com base nestas observações torna-se importante fazer aos 

gestores algumas sugestões de forma a tornar a performance da “sua” montra mais 

eficiente. 
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Manipulação do transeunte no exterior do PDV (Ponto De Venda) 

Verificámos no caso Salsa que: 

1. em época de saldos e em período de inicio de estação, a percentagem de 

compras mais baixa é realizada por indivíduos que passam na montra, olham e 

param para a observar. O valor das compras foi de 0,7% e 0,4%, 1.º e 2.º 

período respectivamente; 

2. em época de saldos a maior percentagem de compras é a realizada por 

indivíduos que passam em frente da montra e a observam sem parar. O valor 

das compras foi de 2,6%; 

3. em período de inicio de estação a maior percentagem de compras é a realizada 

por indivíduos que não passam em frente da montra. O valor das compras foi 

de 3,4%; 

4. quando o transeunte se posiciona em frente da montra para a observar e o seu 

comportamento é o de “fixo ao centro”, a probabilidade é a de o individuo 

entrar no PDV (Ponto De Venda). Quando o comportamento é de “fixo à 

esquerda”, “fixo à direita”, ou de “combinações”29 a maior probabilidade é a de 

o transeunte não entrar na loja; 

5. o tempo médio de observação da montra com maior frequência, verifica-se no 

intervalo compreendido entre 0 (zero) segundos e 5 segundos.  

Concluímos da existência  de alguma participação da montra nas compras, não se 

traduzindo no entanto essa contribuição em níveis de compra muito significativos. Os 

indivíduos que param na montra são aqueles que menos compram. A maior 

percentagem de compras é a efectuada por indivíduos que não passam na montra. 

A maior probabilidade de o individuo entrar na loja quando pára para observar a montra 

é, quando este assume a posição de “fixo ao centro” da montra. Quando o transeunte 

assume as restantes posições de “fixo à esquerda” ou “fixo à direita” da montra, ou 

ainda quando se verificam “combinações” destas posições, a tendência é para não 

entrar. 
                                                 
29 “combinações”: quando o individuo não fica fixo num ponto da montra, mas usa várias posições para 
observar a montra. 
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A montra é observada por indivíduos em andamento e por indivíduos que param em 

frente desta. A observação da montra é efectuada num lapso de tempo relativamente 

curto de 5 segundos. 

Assim, para que a montra tenha um papel interventivo quer no estimulo à entrada, quer 

no estimulo às compras, sugerimos ao gestor que: 

− organize a montra de forma a expor em primeiro plano o produto principal ficando 

este à altura da visão do transeunte. Pretende-se com esta atitude chamar a atenção do 

transeunte fazendo com que ele observe de forma mais prolongada a montra, criando-

lhe a vontade de entrar na loja para recolha de mais informação sobre o produto. 

 “Ao andar ou passear por uma rua ou shopping olhamos, sem querer, para tudo que está à 

altura dos nossos olhos. Acima, só se houver algo que chame a atenção, abaixo, sempre quando 

estamos à procura de um detalhe …”, (Demetresco, 2004:26). 

Na construção da montra, deve posicionar-se em primeiro plano, no centro da decoração, o 

artigo principal, ao seu redor ou por trás deve existir uma mera decoração ou figuração, 

mantendo uma relação com o todo, (Demetresco, 2004). 

Todo o espaço circundante ao produto principal, deve estar mais “livre” e, a exposição do 

produto deve encontrar-se de preferência a partir de 50 cm do chão até 1,75 m de altura. A 

profundidade da montra é, também muito importante e pode variar muito, entre 80 cm e 1,50 m. 

É ainda importante, projectar o ângulo de visão no qual o produto será aprendido. O ângulo de 

visão do transeunte estará sempre entre 0,80 m e 1,80 m, fora deste intervalo de visão é muito 

difícil afirmar-se que o produto está visualmente no foco do consumidor, (Demetresco, 2004). 

“Se o transeunte olha para a minha montra por 10 segundos, ele é um consumidor em 

potência”, (Demetresco, 2004:24). 

− eleja a parte central da montra para a exposição do produto. É no centro da montra 

que o transeunte se posiciona com maior frequência para fazer as suas observações e, 

onde existe maior probabilidade de induzir o individuo a entrar na loja. Tenta-se com 

esta atitude induzir os indivíduos que tomam outras posições para observação da 

montra, que não a observação ao centro, a também eles assumirem uma posição central 

na montra, aumentando assim a probabilidade de entrada na loja. 



Cap. 5 − Conclusões 

 118
 

Manipulação do transeunte no interior do PDV (Ponto De Venda) 

Observámos no caso Salsa que: 

1. A população é constituída maioritariamente por indivíduos do sexo feminino; 

2. Em termos percentuais os indivíduos do sexo feminino efectuam, quando 

comparados com os indivíduos do sexo masculino, um volume de compras 

muito superior. As compras realizadas por indivíduos do sexo feminino foram de 

4,6% e 6,0%, contra 2,2% e 2,0% do sexo masculino em época de saldos e 

inicio de estação respectivamente; 

3. Existe relação entre o tempo médio de permanência na loja e as compras. 

Quanto maior o tempo médio de permanência na loja, maior a probabilidade de 

se efectuar uma compra. 

Assim, sendo a clientela e as compras “dominadas” por indivíduos do sexo feminino, 

para que haja um aumento das compras, sugerimos ao gestor: 

− a “manipulação” do layout do PDV por forma a orientar a clientela logo da 

entrada até ao produto e; 

“O layout é essencial para orientar o consumidor, tornar a loja atraente e funcional de forma a 

estimular as vendas.”, (Catalão, 1994:19). 

A orientação do consumidor começa logo na entrada da loja. O consumidor prefere a entrada 

do lado direito, sendo que os homens gostam de entrar e virar à esquerda, as mulheres à direita. 

Se houver uma clientela “dominada” por um dos sexos podem criar-se barreiras para alterar 

essas tendências a nosso favor, (Catalão, 1994). 

− a criar um bom ambiente onde o cliente se sinta bem e com vontade de ficar 

mais tempo, aumentando assim a probabilidade de compra. 

“A atmosfera de uma loja, quando em conexão com o desejo do consumidor, aumenta o tempo 

de permanência dele no PDV e estimula a escolha e compra das mercadorias”, (Morgado e 

Gonçalves, 1997:101). 
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5.5 – Limitações desta pesquisa 

Este trabalho apresentou algumas limitações que, contudo, não impediram a realização 

do mesmo. Esperamos poder corrigi-las em futuros trabalhos: 

1 – Ausência de literatura que nos desse um apoio inicial e nos permitisse ter uma 

base de comparação dos resultados; 

2 – A falta de uma entrevista que poderia complementar a análise das variáveis e 

relacionar os estímulos com os respectivos comportamentos; 

4 – A única forma de sabermos se houve compra ou não foi através do diferencial 

de sacos entre a entrada e a saída das pessoas do PDV (Ponto De Venda), podendo 

ter havido aqui enviesamento de resultados; 

5 – Algumas gravações de imagens de fraca qualidade não permitiam ver o 

“pormenor” do rosto, necessário à classificação das pessoas por sexo e escalões 

etários; 

6 − O facto de ser Verão e as pessoas vestirem de forma informal, tornava-as 

muito semelhantes. 

 

5.6 − Sugestões para trabalhos futuros 

Diante da amplitude e relevância do tema em estudo e dos resultados obtidos, torna-se 

pertinente elencar um conjunto de sugestões para trabalhos futuros que se apresentem 

como forma de complementar e valorizar a pesquisa aqui exposta.  

Assim, na realização de um novo projecto, utilizando imagens gravadas e inquéritos 

como complemento, sugerimos a manipulação da montra de uma loja de rua. 

A loja de rua tem como vantagem, a sua posição em locais onde “intercepta” 

transeuntes com todo o tipo de actividades, pessoas que andam às compras, a passear, a 

passar o tempo e também que se deslocam  ao acaso por aquela rua. Este leque variado 
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de pessoas pode fornecer ao estudo uma composição variada de respostas genuínas aos 

estímulos da montra. 

O inquérito como complemento às imagens gravadas, torna possível, numa relação 

causa efeito, identificar que tipo de estímulo induziu  o transeunte a tomar determinada 

atitude. Permite separar o “efeito-montra”, o “efeito-vestuário”, o “efeito-cor”, o 

“efeito-luz”, o “efeito-marca” e o “efeito-preço” entre outros. Permite ainda conhecer, 

qual a importância do efeito-montra nas compras. No entanto, se houver vários 

estímulos a concorrer para o mesmo fim, pode enviesar as respostas ao inquirido. 

Na manipulação da montra sugerimos, alterações de iluminação que permitam criar 

ambientes de montra diferentes, alterações na composição da montra, alterações na 

posição dos produtos, alterações de produtos com e sem marca, etc. Estas simulações 

não deverão ocorrer em período de saldos, época de inicio de estação, ou outro tipo de 

períodos que possam camuflar a verdadeira motivação que leva o transeunte a observar 

a montra. 

Sugerimos ainda, a recolha de imagens do interior da loja. Estas imagens permitirão 

observar e compreender o comportamento do cliente dentro da loja. As imagens 

recolhidas no interior da loja combinadas com as recolhidas no exterior, vão permitir 

relacionar o comportamento em frente da montra com o comportamento de compra. 
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ANEXO  1 − Tabela “desdobrável” com as variáveis do caso Salsa e do caso 
Throttleman 
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ANEXO  2 − Imagens do caso Salsa 
 

• Época de Saldos (Primavera – Verão) 

 

 
Dário Martins - 2008 

 

• Período de Inicio de estação (Outono – Inverno) 

 

 
Dário Martins - 2008 
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ANEXO  3 − Imagens do caso Throttleman 
 

• Época de Saldos (Primavera – Verão) 

 

 
Dário Martins - 2008 

 

• Período de Inicio de estação (Outono – Inverno) 

 

 
Dário Martins - 2008 
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